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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
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
Št. 228-02-3/2004

Ob-20425/04

Popravek
V javnem razpisu za izvajanje storitev
varovanja oseb, varovanja premoženja in
upravljanje z varnostno-nadzornim centrom
za potrebe ljubljanskega sodnega okrožja ter
Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39-42
z dne 23. 4. 2004, Ob-10335/04 (obrazec
ZJN-12.S), in popravek v Uradnem listu
RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004, Ob-12595/04,
se popravijo naslednje točke:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 8. 2004 do 9. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 8. 2004 ob 9.30; Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 25/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:
– pri pogoju pod drugo alineo, da
mora ponudnik glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje, imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, je obvezno
dokazilo licenca za opravljanje fizičnega varovanja, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika, izdana skladno z Zakonom
o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja ali licenca pridobljena po Zakonu o zasebnem
varovanju;
– pri pogoju pod peto alineo, da mora
ponudnik biti finančno in poslovno sposoben je obvezno dokazilo za pravne
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osebe (gospodarske družbe) fotokopija
potrdila BON-1/P s podatki in kazalniki
za leto 2003 in ne za leto 2002, kot je bilo
objavljeno v popravku v Uradnem listu
RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
vključno 16. 12. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

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. 19/2004
Ob-19934/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
FM oddajniki za oddajanje radijskih programov – 11 kosov oddajnikov s pripadajočimi sprejemniki..
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ekonomska cena – 80 točk,
– garancija – 10 točk,
– največja višina in teža – 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Acorn d.o.o., Cesta v
Gorice, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,744.216 SIT
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2004.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 402-04-14/2004
Ob-19938/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
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2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 3. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nakup, dobava, montaža in servisiranje
fotokopirnih strojev in dobava telefaks
naprav za potrebe državnih in upravnih
organov ter upravnih enot Republike
Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena – do 100
točk, 2. reference ponudnika – do 13 točk,
3. certifikat ISO 9001 – 3 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu
je naročilo dodeljeno: 1. Konica Minolta
d.o.o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana (sklop 1-6) 2. Avtenta servis d.o.o.,
Šmartinska 106, 1000 Ljubljana (sklop 7),
3. Biring d.o.o. IC Trzin, Motnica 7a, 1236
Trzin (sklop 8 – 11).
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop – 621.600 SIT,
2. sklop – 480.000 SIT,
3. sklop – 4.081.200 SIT,
4. sklop – 14.295.600 SIT,
5. sklop – 3.162.000 SIT,
6. sklop – 5.226.000 SIT,
7. sklop – 11.165.024,40 SIT,
8. sklop – 7.801.632 SIT,
9. sklop – 8.252.310 SIT,
10. sklop – 8.831.910 SIT,
11. sklop – 383.582 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop – 716.891 SIT, 621.600 SIT,
2. sklop – 998,400.000 SIT, 480.000
SIT,
3. sklop – 7,065.765 SIT, 4,081.200 SIT,
4. sklop – 22,420.883,12 SIT, 14,295.600
SIT,
5. sklop – 5,104.736,38 SIT, 3,162.000,
SIT,
6. sklop – 6,158.431,20 SIT, 5,226.000
SIT,
7. sklop
–
13,009.948,80
SIT,
11,165.024,40 SIT,
8. sklop – 14,962.826,66 SIT, 7,801.632
SIT,
9. sklop – 15,631.858,94 SIT, 8,252.310
SIT,
10. sklop – 15,662.806,56 SIT, 8,831.910
SIT,
11. sklop – 438.600 SIT, 377.256 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS št. 5-6 z dne 23. 1. 2004,
Ob-838/04.
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2004.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Št. 010/2004
Ob-19941/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nakup video mešalnih miz, digitalnega
avdio/video preklopnika in modularnih
avdio/video vmesnikov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, tehnična ustreznost
opreme, garancijska doba – v naslednjem
razmerju: sklop A (50-40-10), sklop B
(60-30-10) in sklop C (70-20-10).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A, C: Thomson
Broadcast and Media Solutions GmbH,
Brunnenweg 9, D 64331 Weiterstadt, Germany; Sklop B: PRO MOTIONS d.o.o., Dvoržakova ulica 12, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop A, C: EUR
418.830,76 CIP Ljubljana, sklop B: EUR
152.939,28 CIP Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop B: EUR 177.143,00 – 151.083,18
EUR
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop A in C je naročnik prejel le eno
pravilno ponudbo.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2004.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 3
Ob-19942/04
1. Naročnik: Dom Lukavci.
2. Naslov naročnika: Lukavci 9, 9242
Križevci pri Ljutomeru.
3. Datum izbire: 14. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago in kurilno olje;
Lukavci 9.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Intersad d.o.o. Ižakovci 73,
9231 Beltinci;
– sklop 2: Geaprodukt d.o.o. Dolenska
c.244, 1000 Ljubljana;
– sklop 3: Brumec-Ručigaj d.o.o Testenova 55, 1234 Mengeš;
– sklop 4: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva
c. 10, 2250 Ptuj;
– sklop 5: Mlinopek d.d. Industrijska 11,
9000 Murska Sobota;
– sklop 6: Era-Sv d.o.o., Ob Dravi 3 a,
2250 Ptuj;
– sklop 7: Podplatnik d.o.o., Kerenčičev
trg 7, 2270 Ormož;
– sklop 8: Era-Sv d.o.o., Ob Dravi 3 a,
2250 Ptuj;
– sklop 9: Pomurske Mlekarne d.d. Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota;
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– sklop 10: Mlinarstvo Žnidarič Stanislav
s.p. Precetinci 44, 9243 Mala Nedelja;
– sklop 11: TNT Robert Treppo s.p., Ključarovci 54/a, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
4,472.366, 89 SIT; sklop 2: 297.000, SIT;
sklop 3: 2,789.426,50 SIT; sklop 4:
3,730.968,40 SIT; sklop 5: 3,378.720 SIT,
sklop 6: 1,653,000 SIT; sklop 7: 10,047.248
SIT; sklop 8: 9,977.583,20 SIT, sklop 9:
5,677.553,05 SIT; sklop 10: 588.070 SIT;
sklop 11, 14.8000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /.
9. Število prejetih ponudb: 27.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 8,841.366 SIT – 4,472.366,89
SIT
– sklop 2: 844.344 SIT- 297.000 SIT
– sklop 3: 3,082.911,95 SIT- 2,789.426,50
SIT
– sklop 4: 4,251.700 SIT, 3,730.968 SIT
– sklop 5: 3.858.144 SIT, 3,378.720 SIT
– sklop 6: 2,265,400 SIT, 1,653.000 SIT
– sklop 7: 12,173.591,58 SIT, 10,047.284
SIT
– sklop 8: 10,052.999,58 SIT, 9,977.583,20
SIT
– sklop 9: 6,171.078,40 SIT, 5,667.553,05
SIT
– sklop 10: 867.541 SIT-588.070 SIT
– sklop 11: 15,632.000 SIT, 14,800.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2004.
Dom Lukavci
Št. 323/04
Ob-20134/04
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljubljani.
2. Naslov naročnika: Cesta 27. aprila
31, 1000 Ljubljana, tel. 01/242-10-05, faks
01/242-10-10.
3. Datum izbire:14. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1930 kosov poltrdih vzmetnic – ortopedski model. Dobava na lokacije v Študentskih
domovih v Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu
je naročilo dodeljeno: TOM Oblazinjeno
pohištvo d.o.o., Stari trg 36, 8230 Mokronog.
7. Pogodbena vrednost: 15,061.721 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,083.600 SIT brez DDV, 15,061.721
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2004.
Študentski domovi v Ljubljani

Št. 47
Ob-20262/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: komunikacijska oprema – FR povezave.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC. Si, d.o.o. Tržaška
cesta 116, 1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 38,054.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,343.858,15 SIT brez DDV,
38,054.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7 2004.
Pošta Slovenije d.o.o. Maribor
Št. 46
Ob-20264/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
strojna oprema po IT klasifikaciji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lancom, d.o.o. Tržaška
cesta 63, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 11,457.072,90
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,345.067 SIT brez DDV, 11,457.072,90
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7 2004.
Pošta Slovenije d.o.o. Maribor
Št. 40
Ob-20265/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nadgradnja informacijske tehnologije
I. in II. nivoja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC. si, d.o.o. Tržaška
cesta 116, 1001 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 28,337.178
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,358.766 SIT brez DDV, 28,337.178
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7 2004.
Pošta Slovenije d.o.o. Maribor

– sklop 4: 10,983.974,40 SIT, 6,640.200
SIT,
– sklop 5: 11,247.780 SIT, 10,271.376
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 114 z dne 21. 11. 2003, št.
1/2004, Ob-106235 in Ur. l. RS, št. 32 z dne
2. 4. 2004, št. 1/2004, Ob-8289/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 16. 7. 2004.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko

Št. 39
Ob-20266/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 7. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: uporabniška strojna oprema – tanki
klient.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Lancom, d.o.o., Tržaška
cesta 63, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 28,751.154
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,689.544 SIT brez DDV, 28,751.154
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7 2004.
Pošta Slovenije d.o.o. Maribor
Št. 38
Ob-20267/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 3. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
polietilenska in polipropilenska folija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Termoplasti – Plama d.d.
Podgrad 17, 6244 Podgrad.
7. Pogodbena vrednost: za polietilensko folijo 22,241.000 SIT brez DDV in za
polipropilensko folijo 2,370.000 SIT brez
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za polietilensko folijo 24,030.000 SIT
brez DDV, 22,241.000 SIT brez DDV; za
polipropilensko folijo 3,180.000 SIT brez
DDV, 2,370.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7 2004.
Pošta Slovenije d.o.o. Maribor

Št. 8
Ob-20269/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2000 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
poštne vreče za PLC Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik je sprejel odločitev, da se zavrnejo vse ponudbe zaradi
dvoumnih tehničnih karakteristik, navedenih
v razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Št. Sp 3/2004
Ob-20335/04
1. Naročnik: Vrhovno sodišče RS, Center
za informatiko.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 9, tel. 01/366-42-50, faks
01/366-43-00.
3. Datum izbire: 24. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1: osebni računalnik z LCD zaslonom PC - 01 – 150 kosov,
– sklop 2: laserski tiskalnik LT - 02
– 45 kosov,
– sklop 3: prenosni računalnik PR - 03
– 1 kos,
– sklop 4: datotečni strežnik DS - 04
– 21 kosov,
– sklop 5: aktivna mrežna oprema AO
- 05 – 1 komplet.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja končna cena za vse
razpisane sklope.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1: FMC, d.o.o., Letališka 32,
1000 Ljubljana,
– sklop 2: Liko Pris, d.o.o., Verd 100a,
1360 Vrhnika,
– sklop 3: Liko Pris, d.o.o., Verd 100a,
1360 Vrhnika,
– sklop 4: FMC, d.o.o., Letališka 32,
1000 Ljubljana,
– sklop 5: Iskra Transmission, d.d., Stegne 11, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– FMC, d.o.o.: 41,380.200 SIT,
– Liko Pris, d.o.o.: 19,397.040 SIT,
– Iskra Transmission, d.d.: 10,271.376
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 34,740.000 SIT, 34,740.000
SIT,
– sklop 2: 26,969.748,66 SIT, 18,944.280
SIT,
– sklop 3: 452.760 SIT, 452.760 SIT,

Stran

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 30/2004-1
Ob-19936/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sukcesivne dograditve
strukturiranega ožičenja naročnika na
lokaciji Ljubljana ter dobava pasivne
opreme.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je izvedel drugo fazo javnega naročila RTV-006/2002-3L-OME/G.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Perftech d.o.o., Pot na lisice
4, 4260 Bled.
7. Pogodbena vrednost: 7,500.000 SIT
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS št.
37 z dne 26. 4. 2004.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2004.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 50
Ob-19937/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d. o. o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. št. 02 449 2305 in faks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 24. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbena, obrtniška in instalacijska dela na pošti Grgar.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je prejel nesprejemljive
ponudbe, zato izbora ni opravil.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /.
7. Pogodbena vrednost: /.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /.
13. Številka
objave
predhodnega
razpisa: /.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 351-05-16/2004
Ob-19939/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba GOI del finalizacija
vzhodnega trakta objekta bivše vojašnice na Roški cesti v Ljubljani za potrebe
Arhiva RS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 100 točk, reference
– 13 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 407,980.797,47
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 541,860.654 SIT, 407,980.797,47 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 38 z dne 16. 4. 2003;
Ob-9653/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2004.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije
Št. 402-00-8/2004-30
Ob-20023/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 29.06.2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: Savinja v Nazarjih – odsek
od mostu v Nazarjih (km 57+000) do izliva
Nazarske struge (km 57+800) - protipoplavna zaščita industrijske cone.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena,
2. druga merila (reference, podaljšana
garancijska doba, ISO standard).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V.: PUH, d.d., Ljubljana in
CP Ljubljana, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 53.806.568,40
SIT z DDV.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53.806.568,40 SIT, 83.151.090 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Ob-20142/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10, 1330
Kočevje.
3. Datum izbire: 24. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: kompostarna in sortirnica
odpadkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Obnova d.o.o., Kočevje, Trg
svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje.
7. Pogodbena vrednost: 101,077.123,37
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 129,072.401,34 SIT, 101,077.123,37
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Ob-19896/04
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56–58,
1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji v letu
2004.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročilo je bilo izvedeno na
podlagi oddaje naročila s pogajanji na podlagi ugotovitve, da je šlo za edinega usposobljenega izvajalca.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova 17, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 48,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /

12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 8. 7. 2004.
Komunala Kočevje d.o.o.
Ob-20331/04
1. Naročnik: Občina Odranci.
2. Naslov naročnik: Občina Odranci, Panonska ul. 33, 9233 Odranci, faks
02/537-17-76.
3. Datum izbire: 20. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: prizidava, nadzidava in
rekonstrukcija osnovne šole Odranci
–III. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference in rok izdelave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gomboc Gradbeni inženiring
d.o.o, Ulica Štefana Kovača 21, Beltinci.
7. Pogodbena vrednost: 126,915.179,46
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 136,397.412,46 SIT, 126,915.179,46
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 7. 2004.
Občina Odranci

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 6. 2004.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 404-01-76/2004
Ob-19931/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel.št. 01/478-42-00, faks
01/478-43-28.
3. Datum izbire: 15. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava laboratorijske računalniške opreme za izvajanje vaj iz fizike, kemije in biologije v
srednjih šolah po postopku s pogajanji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mikro+Polo d.o.o., Lackova
78, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 38,360.444,40
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,360.444,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave v skladu s prvim odstavkom, 3. točke, 20 člena
ZJN-1-UPB1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13. 7. 2004.
RS, Ministrtsvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 22
Ob-20124/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-23-05, telefaks
02/449-23-79.
3. Datum izbire: 24. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi poštnih pošiljk, in sicer na relacijah: 1. sklop:
PLC Maribor – Črna na Koroškem – PLC
Maribor, 2. sklop: PLC Maribor – Središče
ob Dravi – PLC Maribor, št. kat. 4 – 1 A.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba po sklopih: sklopi 1 – 2: 76% cena
rednega prevoza, 14% cena izrednega prevoza, 10% stopnja zagotavljanja varnosti.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop 1: Prevozništvo Joco,
Pivec Jože s.p., Srebotje 22, 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah, sklop 2: Fremax, Maksimiljan Frešer s.p., Kopivnik 9, Fram.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1:
redni prevoz: 179 SIT/km; izredni prevoz: 218 SIT/km, sklop 2: redni prevoz:
189 SIT/km; izredni prevoz: 219 SIT/km.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: sklop 1: najvišja ponudba: redni prevoz:
180 SIT/km, izredni prevoz: 225 SIT/km;
najnižja ponudba: redni prevoz: 179 SIT/km;
izredni prevoz: 218 SIT/km; sklop 2: najvišja
ponudba: redni prevoz: 191 SIT/km, izredni prevoz: 225 SIT/km; najnižja ponudba:
redni prevoz: 189 SIT/km; izredni prevoz:
219 SIT/km.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 15. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 404-01-75/2004
Ob-19932/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-42-00, faks
01/478-43-28.
3. Datum izbire: 14. 6. 2003.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava opreme – simulatorji za učilnico računalniško
podprte tehnologije v srednjih strojnih
šolah v Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DECCA d.o.o., Kolodvorska
7, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 79,350.831,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 79,350.831,60 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 3. točko, prvega odstavka 20. člena
ZJN-1-UPB1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 7. 2004.
RS, Ministrtsvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 01/2004
Ob-19933/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Slovenske Konjice d.o.o.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 3,
3210 Slovenske Konjice.
3. Datum izbire: 1. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: Izbira najugodnejšega izvajalca del za upravljanje
odlagališča in CERO (centra za ravnanje
z odpadki) Slovenjske Konjice.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena/enoto storitve,
rok plačila za opravljanje, izvajalska dela,
najkrajši ponujeni rok za pričetek izvajanja
pogodbenih del, najkrajši rok z izdobavo in
obratovanje objektov in naprav vhodne kontrole vključno s tehtnico.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Eko d.o.o, Prežigal 9, 3210
Slovenjske Konjice.
7. Pogodbena vrednost: 7,1 SIT/kg.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi, od
tega 1 neveljavna.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 30. 4. 2004.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2004.
Javno komunalno podjetje Slovenjske
Konjice d.o.o.
Št. 22/2004-2
Ob-19935/04
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, faks: 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 25. 5. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: pogarancijsko vzdrževanje licenc Symantec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Skupina Atlantis d.o.o.,
Parmova 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 6,557.760 SIT
(z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,286.400 SIT, 6,557.760 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:/.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 33 z dne 12. 4. 2004.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2004.
Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod
Št. 363-04-1/2004
Ob-19940/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 7. 4. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve
čiščenja poslovnih prostorov državnih
organov na lokacijah po Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena - 100 točk; reference
- 13 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISS Servisystem d.o.o.,
Ptujska cesta 95, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 15,171.110,64
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,171.110,64 SIT, 20,843.851,48 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /.
13. Številka
objave
predhodnega
razpisa: /.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 7. 2004.
Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

Stran

Št. 266-176/2003
Ob-20368/04
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 1. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje storitev upravljanja na MMP Karavanke.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena – 100 točk; reference
13 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,154.400
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,665.888 SIT, 13,154.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 19. 7. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-19922/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
blago.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: šivalni material.
Ocenjena letna vrednost naročila je
182,000.000 SIT z DDV.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo javno
naročilo oddal po omejenem postopku v
skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-19927/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
blago.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: živila in material za prehrano – letna ocenjena
vrednost 398,500.000 SIT z DDV.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: avgust 2004.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo javno
naročilo oddal po omejenem postopku v
skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04) ter bo izbranim prijaviteljem priznal
status kandidata za obdobje treh let.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-20273/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/331-15-33.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
blago.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
notranja oprema za objekt Službe za
oskrbo in vzdrževanje. Ocenjena vrednost javnega naročila je 190,000.000 SIT
z DDV.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu z
18. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

Gradnje
Ob-19926/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/321-25-66, faks
02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
gradnje.
II.2) Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 500, 503 in 504.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in inštalacijska vzdrževalna
dela – ocenjena letna vrednost 254,000.000
SIT z DDV.
II.6) Predvideni datum začetka postopka:
oktober 2004.
II.9) Drugi podatki: naročnik bo javno naročilo oddal po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona
o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04)
ter bo izbranim prijaviteljem priznal status
kandidata za obdobje treh let.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor

Storitve
Ob-19889/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vlada Republike Slovenije, Center za
informatiko, kontaktna oseba: Neža Planinšič, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel. +386/1/478-86-00,
faks +386/1/478-86-49, elektronska pošta: gp.cvi@gov.si, internetni naslov: http:
//www.sigov.si/cvi/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije:
Vlada
Republike
Slovenije, Center za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Republika
Slovenija, tel. +386/1/478-86-00, faks
+386/1/478-86-49,
elektronska
pošta:
gp.cvi@gov.si, internetni naslov: http:
//www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.

I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMIS.IT-7/2004.
II.2.3) Kategorija storitve: 7
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
predmet javnega razpisa je izvajanje storitev planiranja in razvoja informacijskih
sistemov (IS) za podporo delovnim področjem organov državne uprave Republike Slovenije.
Vrednost: 5.000,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 13. 8. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2004.
Vlada Republike Slovenije
Center za informatiko
Ob-19904/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet Republike
Slovenije, kontaktna oseba: mag. Ljubo
Žerak, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-24-17, faks 02/234-24-52,
elektronska pošta: ljubo.zerak@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
Oddelek II: predmet javnega naročila:
storitve.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: meritve celotnega železniškega omrežja Republike Slovenije in
prenos podatkov naročniku.
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
a) varne in nekontaktne meritve tirov in
kretnic s samohodnim merilnim vozilom za
visoke hitrosti. Meritve in nadzor geometrije
tirov, vozne mreže, profila tirov in valovitosti.
Registriranje vozne površine tira in tirnega
sistema;
b) varno preizkušanje tirov in kretnic
(razen kretniških src) z ultrazvokom in
indukcijskim tokom glede ugotavljanja in
ocenitev vozne površine tira in notranjih
okvar tira s samohodnim merilnim vozilom
za visoke hitrosti;
c) varen pregled gramozne grede spodnjega ustroja in planuma z uporabo geo-radarja;
d) prenos podatkov in vnos v sistem za
vodenje podatkov pogodbene stranke;
e) vključevanje podizvajalcev za opravljanje storitev v skladu s členi a – c) je izključeno;
f) vrednost letnega naročila znaša
480,000.000 SIT;
g) pogodba se sklepa za dobo dveh let.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 20. 8. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Javna agencija
za železniški promet RS
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Javni razpisi
Blago
Št. 220-7/04

Ob-20026/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Na podlagi petega odstavka 25. člena
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
39/00, 102/00, 2/04) objavljamo podaljšanje
roka za predložitev in odpiranje ponudb za
razpis »Dobava gasilskega vozila za letališko gasilsko službo na letališču Maribor«, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 64 z
dne 11. 6. 2004, Ob-15632/04.
Novi datumi za predložitev in odpiranje
ponudb so:
IV.3.3) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 8. 2004 do 14. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 3. 8. 2004 ob 9. uri, v sejni sobi
Uprave RS za civilno letalstvo, Kotnikova
19a, Ljubljana.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-20426/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo knjižničnega gradiva, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 77 z dne 16. 7. 2004, stran
4844-4845, Ob-19227/04, se popravijo naslednje točke:
a) I.1) faks 02/25-26-087.
b) IV.3.2) Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun
01100-6030720796.
Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor
Št. 738/1
Ob-19887/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Lendava, kontaktna
oseba: Darko Horvat, Kidričeva 34, 9220
Lendava, Slovenija, tel. 02/578-92-10, faks
02/578-13-64, elektronska pošta: zd.lendava@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zdravstveni dom Lendava, kontaktna oseba: Darko Horvat, Kidričeva 34,
9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/578-92-34,
faks 02/578-13-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom Lendava,
kontaktna oseba: Dragica Horvat, Kidričeva 34, 9220 Lendava, Slovenija, tel.
02/578-92-10, faks 02/578-13-64, elektronska pošta: zd.lendava@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220
Lendava, Slovenija, tel. 02/578-92-10, faks
02/578-13-64, elektronska pošta: zd.lendava@siol.net.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava reševalnega vozila za nenujne reševalne
prevoze.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Lendava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica za resnost ponudbe; ob sklenitvi
pogodbe bo moral ponudnik predložiti bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zdravstveni dom Lendava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja cena,
2. plačilni pogoji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
8. do 14. ure v tajništvu zavoda do 20. 8.
2004, po predhodni najavi po faksu. Kontaktna oseba je Marjeta Kovačič.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun št. 01259-6030921555 s pripisom
»javni razpis za nabavo reševalnega vozila
za nenujne reševalne prevoze« ali na blagajni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 24. 8. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 1 mesec od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 12. uri; sejna soba Zdravstvenega doma
Lendava, Kidričeva 34, Lendava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2004.
Zdravstveni dom Lendava
Št. 404-08-281/2004-3
Ob-19891/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Oddelek za nabavo,
kontaktni osebi: Boštjan Purkat, Dušan
Cirar, vodja izvedbe javnega naročila:
Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Oddelek za nabavo, kontaktni
osebi: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, vodja
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izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 173/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. sklop: perutninsko meso in izdelki,
II. sklop: oblikovani, toplotno obdelani
in zamrznjeni perutninski izdelki.
Podrobnejša specifikacija v razpisni dokumentaciji v prilogi A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vojašnice v Republiki
Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.22.10-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: perutninsko meso in izdelki (meso v kosih, hrenovke, obarjene in
kuhane klobase).
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 10. 2004.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: oblikovani, toplotno obdelani in zamrznjeni perutninski izdelki.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 10. 2004.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za obdobje do
decembra 2005, z možnostjo podaljšanja do
decembra 2006. Cene so fiksne za obdobje
12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
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navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2004 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2004 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2004.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) Originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
Dokazilo:
Da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in
kadrovskih zmogljivostih in priložene izjave
o referencah:
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
– da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano izjavo banke o izdaji bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti;
– da ima priloženo, podpisano in
žigosano garancijo za resnost ponudbe;
– da zagotavlja dostavo blaga na vse
zahtevane lokacije in upošteva posebne
pogoje in predpise naročnika in vse veljavne
predpise na področju predmeta razpisa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 173/2004-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
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1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov
razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: do 23. 8. 2004, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: tri mesece od roka določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 9. uri; Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-19924/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktni osebi: Igor Štraus ali
Mojca Batagelj, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-28-23, faks
01/478-27-43 ali 01/478-29-32, elektronska
pošta: igor.straus@gov.si, internetni naslov:
http: www.gov.si/durs/index.php.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Mojca Batagelj,
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-29-32, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: mojca.batagelj@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 12/2004 – pisarniški potrošni material.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega, računalniškega
in ostalega potrošnega materiala za leti
2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: davčni uradi po Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.

2) Kratek opis: lokacija: Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
Sklop št. 02:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2.) Kratek opis: Posebni davčni urad,
Gospodinjska 8, 1000 Ljubljana.
Sklop št. 03:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2) Kratek opis: lokacija: Davčni urad
Brežice, Cesta prvih borcev 39/a, 8250
Brežice.
Sklop št. 04:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2) Kratek opis: lokacija: Davčni urad Celje, Ljubljanska cesta 1/a, Celje.
Sklop št. 05:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2) Kratek opis: lokacija: Davčni urad Kočevje, Ljubljanska cesta 10, Kočevje.
Sklop št. 06:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2.) Kratek opis: lokacija: Davčni urad
Kkoper, Ferrarska cesta 30, 6000 Koper.
Sklop št. 07:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2.) Kratek opis: lokacija: Davčni urad
Kranj, Slovenski trg 2, Kranj.
Sklop št. 08:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2.) Kratek opis: lokacija: Davčni urad
Ljubljana, Dunajska cesta 2, 1000 Ljubljana.
Sklop št. 09:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2.) Kratek opis: lokacija: Davčni urad
Maribor, Svetozarevska cesta 9, 2000
Maribor.
Sklop št. 10:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2.) Kratek opis: lokacija: Davčni urad
Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9000
Murska Sobota.
Sklop št. 11:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2.) Kratek opis: lokacija: Davčni urad
Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2,
5000 Nova Gorica.
Sklop št. 12:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2.) Kratek opis: lokacija: Davčni urad
Novo mesto, Kandijska cesta 21, 8000
Novo mesto.
Sklop št. 13:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
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2.) Kratek opis: lokacija: Davčni urad Postojna, Vojkova ulica 7, 6230 Postojna.
Sklop št. 14:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2.) Kratek opis: lokacija: Davčni urad
Ptuj, Trstenjakova 2a, 2250 Ptuj.
Sklop št. 15:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2.) Kratek opis: lokacija: Davčni urad
Hrastnik, Log 9, 1430 Hrastnik.
Sklop št. 16:
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2.) Kratek opis: lokacija: Davčni urad
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se odda po sklopih – teritorialno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe ter
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvrši v roku 30 dni od uradnega prejema
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– mora po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do izdelave mnenja pooblaščenega revizorja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti finančno in poslovno sposoben, kar za
gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj
v bonitetni razred 3C za leto 2003, da imajo
v zadnjih 6-ih mesecih 0 dni dospelih neporavnanih obveznosti in, da na dan pred
izstavitvijo obrazca BON-2 niso imele dospelih neporavnanih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 66, z dne
18. 6. 2004, Ob-15856/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.

bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljaven izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila,
2. veljavni izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence iz katerega je
razvidno, da ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb),
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
5. notarsko overjena izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo (datum izstavitve listine ne sme biti starejši od
30 dni od datuma odpiranja ponudb), da
ponudniku na katerikoli način ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali,
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno, da je
ponudnik poslovno, tehnično, ekonomsko in
finančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podroben opis vsebine
predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi
zahtevami naročnika priložena specifikacija
predračuna.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 9. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna. Dosegljiva je tudi
na spletni strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 9. 2004, do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2004
ob 9.30, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 7. 2004.
RS, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 379/04
Ob-19929/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba: Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana-komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana-komercialni sektor,
tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup dnevne temnice s procesorjem in
avtomatskim mešalcem kemikalij – ponudbe se oddajo kot celoten sklop.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Republika
Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
dnevne temnice s procesorjem in avtomatskim mešalcem kemikalij.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti,
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,
3. ob končni primopredaji bo izbrani ponudnik predložil nepreklicno, brezpogojno
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nakazilom na predračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 001100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 112 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 9. 2004
ob 10. uri, v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana- seminar 1 v I. kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-20082/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., kontaktni osebi: Klavdija Bembič – za vprašanja, tajništvo
– za dvig razpisne dokumentacije in oddajo
ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00 in 05/663-37-31,
faks 05/663-37-06, elektronska pošta: klavdij.bembic@komunalakoper.si, internetni
naslov: www.komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
I. sklop: 200 kosov 1100 litrski plastični
zabojniki za preostanek odpadkov – temno sive barve, 50 kosov 240 litrski plastični zabojniki za preostanek odpadkov
– temno sive barve;
II. sklop: 300 kosov 1100 litrski plastični zabojniki za plastično embalažo – telo
zeleno, pokrov rumen.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: fco avtopark Komunala
Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000
Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: 200 kosov 1100 litrski plastični
zabojniki za preostanek odpadkov – temno
sive barve 50 kosov 240 litrski plastični zabojniki za preostanek odpadkov – temno
sive barve;
II. sklop: 300 kosov 1100 litrski plastični
zabojniki za plastično embalažo – telo zeleno, pokrov rumen.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
800.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne
ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji)
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2001, 2002, 2003) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera je
mogoče pridobiti take podatke, najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi)
ter fotokopijo. zavarovalne police;
2. potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
z podkupovanjem in potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. obrazec BON 1 za pravne osebe ali bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne
podjetnike, iz katerih je razvidno, da je izpolnjen zahtevani pogoj (iz tč. 4 pogojev);
5. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz tč. 5 pogojev).

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2004, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV.
Valuta: minimalno dva dni pred dvigom
razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri Banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje 24. 8. 2004 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 11. uri, v sejni sobi, Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-20116/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična bolnišnica Begunje: kontaktna
oseba: Mojca Tancar (do 1. 8. 2004), Slavko
Čuden (po tem datumu), Begunje 55, 4275
Begunje na Gorenjskem, Slovenija, tel.
04/533-33-15, faks 04/530-72-21.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za C1, A oddelek, delovne kabinete in učno bazo
Psihiatrične bolnišnice Begunje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Begunje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pričetek september 2004, dokončanje v roku treh mesecev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila; začetek 1. 9. 2004 in/ali konec 30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT (skupaj z DDV).
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun 01100-6030278767 UJP Kranj z obveznim pripisom »Za razpis». Dokazilo o
opravljenem plačilu z naslovom in davčno
številko poslati po faksu 04/530-72-21.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2004, do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 11.30, Psihiatrična bolnišnica Begunje,
Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, sejna soba pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava blaga fco skladišče naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
en delavni dan;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil – HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02 in 104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živil
(Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/02);
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti
blaga in neupoštevanja drugih določil).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila oziroma izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– ponudniku ni bila pred objavo naročila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave,stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima zagotovljeno kontrolo
kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika – razloženo;
– ponudnik izjavlja da sprejema razpisne
pogoje;
– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01100 – 6030268582.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 8. 2004, vsak
delavnik med 8. in 12. uro.

Št. 53
Ob-20119/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, kontaktna
oseba: Ocvirk Silva, Potrčeva ul. 1, 2319
Poljčane, Slovenija, tel. 02/825-59-22, faks
02/802-56-75, elektronska pošta: cvetka@dom-poljcane.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom dr. Jožeta Potrča
Poljčane.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. kruh in pekovsko pecivo,
2. mlevski izdelki,
3. testenine,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. sadje in telenjava sveža,
6. zamrznjena zelenjava, sladoledi,
ribe,
7. meso in mesni izdelki,
8. perutninsko meso in izdelki,
9. konzervirana zelenjava,
10. jajca,
11. brezalkoholne pijače, sirupi,
12. vino odprto,
13. splošno prehrambeno blago,
14. kavovine, juhe, dišave,
15. olje in margarine,
16. brezalkoholne pijače in vode,
17. jabolka,
18. krompir.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 20. 9. 2004 in/ali konec
19. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti,ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek; drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,ki bi jih
moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
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IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 25. 8. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2004.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Ob-20120/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, kontaktna
oseba: Ocvirk Silva, Potrčeva ul. 1, 2319
Poljčane, Slovenija, tel. 02/825-59-22, faks
02/802-56-75, elektronska pošta: cvetka@dom-poljcane.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: blago po drugem odstavku 19. člena
ZJN-1A – potrošni material in kurivo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom dr. Jožeta Potrča
Poljčane.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
A) potrošni material:
1. sredstva za osebno higieno,
2. pralna in pomivalna sredstva,
3. splošna čistilna in papirnata konfekcija,
4. posebna čistilna sredstva;
B) kurivo:
1. extra lahko kurilno olje,
2. trdo gorivo – (premog Orehovec),
3. plin – (rinfuza).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 20. 9. 2004 in/ali konec
19. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
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– da ima veljavno dovolenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek; drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava blaga fco skladišče naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
tri delavne dni;
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti
blaga in neupoštevanja drugih določil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila oziroma izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– ponudniku ni bila pred objavo naročila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave,stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima zagotovljeno kontrolo
kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika – razloženo;

– ponudnik izjavlja da sprejema razpisne
pogoje;
– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01100 – 6030268582.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 8. 2004, vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 25. 8. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2004.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Ob-20121/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JGZ Brdo Protokolarne storitve RS,
kontaktna oseba: Majda Markun, Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/260-15-00, faks 04/260-11-00, elektronska pošta: Majda.Markun@gov.si, internetni
naslov: www.Brdo.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 715-IV/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža opreme – v
kleti Hotela Kokra za potrebe Javnega
gospodarskega zavoda Protokolarne
storitve Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hotel Kokra, Predoslje
39, 4000 Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 9. 2004 in/ali konec
29. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe
2,000.000 SIT.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila 47. člen Zakona o javnih
naročilih.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pristojnem sodišču ali
drugem organ; imeti potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazila:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
Dokazili:
2.1. Fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem.
2.2. Lastna izjava ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika.
3. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja; da poslovanja ponudnika ne
vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi
ima sedež.
Dokazilo:
Fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
4. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež, oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazilo:
Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše

posebej, izdanih s strani končnih naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Opomba: pri navedbi posameznih
opravljenih del mora ponudnik vsak posel
– pogodbo navesti pod svojo zaporedno
številko. Seštevanje pogodbenih zneskov
za različne posle – pogodbe ni dovoljeno.
Ponudnik lahko v obrazcu “Seznam opravljenih storitev” v posamezne vrednostne
sklope navede tudi naročila, ki sicer presegajo zgornjo vrednost sklopa, vendar bodo
pri vrednotenju ta naročila obravnavana kot
naročila v vrednosti do zgornje vrednosti
sklopa. Ponudnik lahko predloži za vse
vrednostne sklope skupaj največ 3 pisna
potrdila istega naročnika.
Nepravilno navedena posamezna naročila in naročila, ki ne bodo potrjena z dokazili
v obliki potrdila na priloženem obrazcu, ki
bodo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in
pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju
usposobljenosti ponudnika.
Kolikor je v eni pogodbi zajetih več različnih del oziroma storitev, je ponudnik dolžan
verodostojno izkazati obseg in višino posameznega dela oziroma storitve.
Kolikor ponudnik ponuja izvajanje storitev po več ali vseh razpisanih sklopih,
zadošča en priložen “Seznam opravljenih
storitev” za vse sklope in se bo upošteval
pri vrednotenju vseh sklopov.
Naročila, ki ne bodo potrjena z dokazili
v obliki potrdila, ki bodo potrjevala ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
pogodbenih obveznosti, se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju sposobnosti ponudnika! Naročnik bo pri točkovanju upošteval
izključno zaključena dela po pogodbi.
2. Splošni garancijski rok za dobavljeno
in montirano opremo je najmanj 5 let.
Dokazila:
Podpisana in žigosana izjava ponudnika
opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljeno
delo.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2-22-2-0006/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 12. 8. 2004 do
9. ure.
Cena: 20.000 SIT z vključenim 20%
DDV.
Pogoji in način plačila: ponudnik pri dvigu razpisne dokumentacije priloži ustrezno
potrjeno dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije. Ponudnik naj položi znesek za
razpisno dokumentacijo na transakcijski
račun naročnika št. 02068-0090878267 pri
NLB d.d. PE Kranj.

od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Podatki o finančnem stanju podjetja:
ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in ponudnik ni imel v
preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun
oziroma negativno povprečno stanje sredstev v preteklem mesecu, brez odobrenega
okvirnega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na transakcijskem računu, dobiček iz
poslovanja mora biti večji od izgube.
Dokazila:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) Fotokopija potrdila BON-1/P s podatki
in kazalniki za leto 2003.
b) Potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše od 10 dni pred dnem
oddaje ponudbe.
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
a) Fotokopija davčne napovedi za leto
2003, potrjena s strani pristojne izpostave
DURS, ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko
zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
b) Potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše od 10 dni pred dnem
oddaje ponudbe.
2. Ponudnik za razpisano javno naročilo
mora po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila.
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnem
oddaje ponudb.
3. Ponudnik mora potrditi (podpiše in
žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski
oziroma kooperantski pogodbi.
Dokazilo:
Ponudnik podpiše in žigosa priložen obrazec v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih izdelav, dobav in montaž
opreme v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe.
Dokazila:
Seznam opravljenih izdelav, dobav in
montaž opreme v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe z zneski, datumi in nazivi končnih naročnikov (priložen obrazec),
vključno z dokazili v obliki potrdila-izjave
(priložen obrazec) za vsak posel – pogodbo
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 8. 2004 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje, člani komisije izdane po sklepu o imenovanju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 8. 2004
ob 9.30; JGZ Brdo, Hotel Kokra, Predoslje
39, 4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
JGZ Brdo
Protokolarne storitve RS
Št. 043/2004
Ob-20138/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba, Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV – Meta Čanžek, Kolodvorska 2, SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-90, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 043/2004–E–ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup avdio/video matričnega preklopnika s kontrolnim sistemom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Koper, Slovenija.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.12.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 20. 11. 2004, v vrednosti 800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna
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naročila – Public procurement pod oznako
Javno naročilo RTV 043/2004.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http:
//www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna
naročila – Public procurement pod oznako
Javno naročilo RTV 043/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi
na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
043/2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 043/2004.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena,
2. tehnična ustreznost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
043/2004-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2004.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 043/2004-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 13. uri; sejna soba Regionalnega RTV
centra, Ul. OF 15, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-20270/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,

faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pismonoške torbe.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pismonoške torbe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava je franko Pošta
Slovenije, d.o.o., PE Maribor, PLC – skladišče. Zagrebška 106, Maribor.
Dobava: 60% razpisane količine v roku
60 dni po podpisu pogodbe, ostalo po izdanih naročilnicah po potrebi naročnika v
roku enega leta od podpisa pogodbe. Rok
dobave je 30 dni po prejeti naročilnici.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 400 kosov pismonoških torb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek takoj po podpisu
pogodbe in/ali konec eno leto po podpisu
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je najmanj 30 dni od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo o poravnanih davkih in ostalih
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON
1/P.
Samostojni podjetniki predložijo davčne
napovedi za leta 2001, 2002 in 2003.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 9. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Pošte Slovenije d.o.o., 90672-0000040025,
sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o
opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter
davčno številko posredujete po telefaksu
02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov in komisija Pošte Slovenije za
izvedbo postopkov za javna naročila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 9. 2004
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o. Maribor

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava prehrambenega blaga po naslednjih
sklopih:
– mleko,
– jajca,
– slaščičarski izdelki,
– kruh in pekovsko pecivo,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– sveža zelenjava in sadje,
– zamrznjena zelenjava,
– ribe in konzervirane ribe,
– mlečni izdelki,
– čaji,
– meso in mesni izdelki,
– sokovi,
– ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila. Začetek 1. 10. 2004 in/ali konec
30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti –potrdilo sodišča oziroma
organa pri katerem je registriran;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebna; odločba pristojnega
orga ali izjava ponudnika;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež- potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane-potrdilo ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati-potrdilo davčnega urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – potrdilo
banke oziroma BON obrazci;

Ob-20271/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pisarniški material.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški material za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava je franko razloženo na posamezno poštno enoto na ozemlju
Republike Slovenije. Sukcesivna dobava
po posameznih naročilnicah, in sicer enomesečna za upravo družbe in uprave poslovnih enot, ter trimesečna za posamezne
poštne enote.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavna predmeta: 21.00.00.00-7, 30.00.00.00-9, dodatni
predmeti: 21.12.54.00-9, 21.12.56.91-5,
30.19.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po
seznamu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je najmanj 30 dni od izstavitve računa.
Priloga računa je podpisana dobavnica s
strani naročnika. Račun, ki ne bo tako opremljen, bo naročnik zavrnil. Na računu mora
biti označen sklic na pogodbo (št. pogodbe
– desetmestna številka).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo o poravnanih davkih in ostalih
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
RS.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON
1/P.
Samostojni podjetniki predložijo davčne
napovedi za leta 2001, 2002 in 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vzorci pisarniškega materiala
po seznamu.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 18 z dne 27. 2.
2004, Ob-4900/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 8. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Pošte Slovenije d.o.o. 90672-0000040025,
sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o
opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter
davčno številko posredujete po telefaksu
02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija Pošte Slovenije
za izvedbo postopkov za javna naročila.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o. Maribor
Št. 99/2004
Ob-20274/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, kontaktna oseba: Peter Koščak, univ. dipl. org.,
Rakitna 96, 1352 Preserje, Rakitna, Slovenija, tel. 01/365-98-00, faks 01/365-98-01,
elektronska pošta: info@mkz-rakitna.si, internetni naslov: www.mkz-rakitna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po 2. odstavku 19.
člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rakitna.
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– da nudi 30 dnevni plačilni rok – izjava
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa –izjava ponudnika;
– da bo dostava blaga fco skladišče naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
en delovni dan – izjava ponudnika;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil-HACCP sistem(Uradni list RS št.
60/02 in 104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS št. 52/00 in 42/02 – izjava
ponudnika;
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročnik ni
vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil
pogodbe) – izjava ponudnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: bančni račun
01208-6030276676.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 8. 2004, vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 23. 8. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 9. 2004 ob
13. uri, MKZ Rakitna.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Suzana
Klopčič.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
Št. 16/2004
Ob-20294/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si,
internetni
naslov: www.ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Ankaran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sveže meso in mesni
izdelki.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: ribe, mehkužci in ribji
izdelki.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: kruh, pekarsko pecivo,
žita, pekarski izdelki, testenine in izdelki,
slaščice, keksi in ostalo pecivo.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: špecerija.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: olja.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: globoko zamrznjena zelenjava.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ponudnik v primeru izbora
dobil bančna garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z 42.a členom ZJN-1-UPB1,
natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42.a
členom ZJN-1-UPB1, natančno opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42.a členom
ZJN-1-UPB1, natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 16/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa
01100-6030277312 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 9. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2004
ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
sejna soba nad bolnišnično lekarno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: okvirni sporazum bo sklenjen s prvimi tremi najcenejšimi
ponudniki za posamezni sklop.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 17/2004
Ob-20296/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si,
internetni
naslov: www.ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
seti za pooperativno zbiranje krvi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1200 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ponudnik v primeru izbora
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z 42.a členom ZJN-1-UPB1,
natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42.a
členom ZJN-1-UPB1, natančno opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42.a členom
ZJN-1-UPB1, natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa
01100-6030277312 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 9. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2004
ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
sejna soba nad bolnišnično lekarno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 9. 2004
ob 11. uri, Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
sejna soba nad bolnišnično lekarno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Valdortra

Št. 18/2004
Ob-20297/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si,
internetni
naslov: www.ob-valdoltra.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
material za prekrivanje operacijskega
polja in operacijskih plaščev za enkratno uporabo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbo: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
2) Kratek opis: set za operacijo na hrbtenici.
3) Obseg in količina: okvirno 200 kom.
Sklop št. 2:
2) Kratek opis: set za operacijo kolka.
3) Obseg in količina: okvirno 980 kom.
Sklop št. 3:
2) Kratek opis: set za operacijo kolena.
3) Obseg in količina: okvirno 1600 kom.
Sklop št. 4:
2) Kratek opis: set za antroskopsko operacijo rame.
3) Obseg in količina: okvirno 230 kom.
Sklop št. 5:
2) Kratek opis: operacijska rjuha laparoskopska.
3) Obseg in količina: okvirno 100 kom.
Sklop št. 6:
2) Kratek opis: operacijska rjuha ekstremitetna.
3) Obseg in količina: okvirno 320 kom.
Sklop št. 7:
2) Kratek opis: operacijska rjuha visoko
vpojna.
3) Obseg in količina: okvirno 50 kom.
Sklop št. 8:
2) Kratek opis: operacijska rjuha z lepljivim robom.
3) Obseg in količina: okvirno 500 kom.
Sklop št. 9:

2) Kratek opis: operacijska prevleka.
3) Obseg in količina: okvirno 50 kom.
Sklop št. 10:
2) Kratek opis: operacijska zaščita za
RTG aparat.
3) Obseg in količina: okvirno 200 kom.
Sklop št. 11:
2) Kratek opis: zaščitni rokav.
3) Obseg in količina: okvirno 50 kom.
Sklop št. 12:
2) Kratek opis: zaščitni škornji.
3) Obseg in količina: okvirno 1800 kom.
Sklop št. 13:
2) Kratek opis: zbiralne vrečke.
3) Obseg in količina: okvirno 2050 kom.
Sklop št. 14:
2) Kratek opis: operacijski trakovi.
3) Obseg in količina: okvirno 500 kom.
Sklop št. 15:
2) Kratek opis: zaščita za kamero.
3) Obseg in količina: okvirno 20 kom.
Sklop št. 16:
2) Kratek opis: operacijski plašč za operaterja.
3) Obseg in količina: okvirno 6500 kom.
Sklop št. 17:
2) Kratek opis: operacijski plašč za inštrumentarko.
3) Obseg in količina: okvirno 1000 kom.
Sklop št. 18:
2) Kratek opis: incizijske folije.
Ponudbe se lahko predložijo za en sklop,
več sklopov, vse sklope.
3) Obseg in količina: okvirno 2280 kom.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 18450
kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ponudnik v primeru izbora
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60
dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z 42.a členom ZJN-1-UPB1,
natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42.a
členom ZJN-1-UPB1, natančno opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42.a členom
ZJN-1-UPB1, natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa
01100-6030277312 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 9. 2004 do
10. ure.
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Ob-20299/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme, laserskih
čitalcev črtne kode, laserskih tiskalnikov
in brezžičnih prenosnih terminalov; prednastavitev lastnosti opreme, storitve postavitve, instalacije, konfiguracije v UPO
okolje in test delovanja opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poštne poslovalnice
po Sloveniji.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet
30.20.00.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: računalniška enota A (delovna postaja UPO): 25
kosov; laserski čitalec črtne kode: 36 kosov;
laserski tiskalnik 10 kosov; brezžični terminal: 25 kosov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 1,000.000
SIT), bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi (v višini 1,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
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– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti
javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne
ponudbe),
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
korporaciji Microsoft status Certified Gold
Partner,
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja ali integratorja. (status
System Reseller ali podobno),
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja ustrezen status na področju servisiranja. (status pooblaščenega serviserja
ali podobno,
– ponudnik bo predal opremo po preteku
garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika. Tudi v času garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec
za vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku – ponudnik predloži
izjavo,
– ponudnik mora imeti vsaj 2 redno zaposlena delavca s certifikatom Microsoft
Certified System Enginner. Ponudnik mora
predložiti dokazila za izpolnjevanje tega
pogoja,
– ponudnik mora imeti vsaj 1 redno
zaposlenega certificiranega strokovnjaka
s strani principala strežniške opreme na
področju postavitve strežnikov. Ponudnik
mora predložiti dokazila za izpolnjevanje
tega pogoja,
– ponudnik mora za vsak kos (posamezni element) opreme nedvoumno navesti proizvajalca in »part number« za vsako vrsto
(kos) opreme posebej,
– oprema oziroma modeli, ki so predmet
ponudbe morajo biti na HCL listi za NT4,
W2K in WXP Pro; oziroma ustrezna izjava
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o preiskušenem in brezhibnem delovanju na
navedenih operacijskih sistemih,
– ponudnik mora biti pooblaščen prodajalec za opremo, ki jo ponuja,
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja ustrezen status na področju servisiranja. (status pooblaščenega serviserja
ali podobno),
– ponudnik bo predal opremo po preteku
garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika. Tudi v času garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec
za vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku – ponudnik predloži
izjavo,
– ponudnik mora imeti vsaj 2 redno zaposlena delavca s certifikatom o tehničnem
znanju na področju vzdrževanja in servisiranja za opremo, ki jo ponuja. Ponudnik
mora predložiti dokazila za izpolnjevanje
tega pogoja,
– oprema oziroma modeli, ki so predmet
ponudbe morajo biti na HCL listi za NT4,
W2K in WXP Pro; oziroma ustrezna izjava
o preiskušenem in brezhibnem delovanju na
navedenih operacijskih sistemih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 70% cena,
2. 13% tehnične in funkcionalne lastnosti,
3. 15% skladnost,
4. 2% strokovnost (kader).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 9. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in
vaš točen naslov ter davčno številko posredujete po faks 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2004, ob 12.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2004
ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-20300/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: širitev UPO.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme: računalniki, potrjevalec
dokumentov, tiskalnik stavnih lističev,
tiskalnik nalepk črtne kode, laserski
čitalec črtne kode, tiskalnik – laserski,
15’’ TFT monitorji, brezžični prenosni
terminal, oprema za POS terminal, programska oprema, komunikacijsko stikalo, prednastavitev lastnosti opreme po
naročnikovih zahtevah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poštne poslovalnice
po Sloveniji.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet,
30.20.00.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po
seznamu, ki je obvezna priloga razpisne
dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 5,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 5,000.000
SIT), bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi (v višini 5,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku
30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti
javno naročilo,
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– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do roka zahtevanega v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne
ponudbe),
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 2
ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
korporaciji Microsoft status Certified Gold
Partner,
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja ustrezen status na nivoju sistemskega distributerja ali integratorja. (status
System Reseller ali podobno),
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja ustrezen status na področju servisiranja. (status pooblaščenega serviserja
ali podobno),
– ponudnik bo predal opremo po preteku
garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim izvajalcem naročnika. Tudi v času garancije bo naročnikov pogodbeni izvajalec
za vzdrževanje sprejemal prijave napake s
strani naročnika in po potrebi opremo predal
v popravilo ponudniku – ponudnik predloži
izjavo,
– ponudnik mora imeti vsaj 2 redno zaposlena delavca s certifikatom Microsoft
Certified System Enginner. Ponudnik mora
predložiti dokazila za izpolnjevanje tega
pogoja,
– ponudnik mora imeti vsaj 1 redno
zaposlenega certificiranega strokovnjaka
s strani principala strežniške opreme na
področju postavitve strežnikov. Ponudnik
mora predložiti dokazila za izpolnjevanje
tega pogoja,
– ponudnik mora za vsak kos (posamezni element) opreme nedvoumno navesti proizvajalca in »part number« za vsako vrsto
(kos) opreme posebej,
– oprema oziroma modeli, ki so predmet
ponudbe morajo biti na HCL listi za NT4,
W2K in WXP Pro; oziroma ustrezna izjava
o preiskušenem in brezhibnem delovanju na
navedenih operacijskih sistemih,
– ponudnik mora biti pooblaščen prodajalec za opremo, ki jo ponuja,
– ponudnik mora imeti in dokazati pri
principalu sistemske strojne opreme, ki jo
ponuja ustrezen status na področju servi-

++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
Jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
JRvmnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Policija, kontaktna
oseba: Ložar Stane, Vodovodna 93a, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-56-95.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-46/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
izdelava in dobava delov policijskih uniform, opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93A, Ljubljana in policijske postaje na območju celotne države.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
2) Kratek opis: bunda puhovka.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02:
2) Kratek opis: vodotesna oblačila.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 03:
2) Kratek opis: suknjiči in hlače.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 04:
2) Kratek opis: pokrivala.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 05:
2) Kratek opis: klobuček ženski.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 06:
2) Kratek opis: delovna oblačila – negorljiva.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 07:
2) Kratek opis: delovna oblačila.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 08:
2) Kratek opis: majice.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 09:
2) Kratek opis: majice polo, puliji.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10:
2) Kratek opis: termo perilo.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11:
2) Kratek opis: nogavice.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.

siranja. (status pooblaščenega serviserja
ali podobno),
– ponudnik bo predal opremo po preteku
garancijske dobe v vzdrževanje pogodbenim
izvajalcem naročnika. Tudi v času garancije
bo naročnikov pogodbeni izvajalec za vzdrževanje sprejemal prijave napake s strani naročnika in po potrebi opremo predal v popravilo ponudniku – ponudnik predloži izjavo,
– ponudnik mora imeti vsaj 2 redno zaposlena delavca s certifikatom o tehničnem
znanju na področju vzdrževanja in servisiranja za opremo, ki jo ponuja. Ponudnik
mora predložiti dokazila za izpolnjevanje
tega pogoja,
– oprema oziroma modeli, ki so predmet
ponudbe morajo biti na HCL listi za NT4,
W2K in WXP Pro; oziroma ustrezna izjava
o preiskušenem in brezhibnem delovanju na
navedenih operacijskih sistemih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. z dne 27.
2. 2004, Ob-4905/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 70% cena,
2. 13% tehnične in funkcionalne lastnosti,
3. 15% skladnost,
4. 2% strokovnost (kader).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 9. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in
vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete po faksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 2004 ob 12. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 9. 2004
ob 11. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 17122-07-403-46/2004
Ob-20325/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija,, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija po pooblastilu Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
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Sklop št. 12:
2) Kratek opis: torba taktična – PPE.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 13:
2) Kratek opis: artikli iz usnja.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 14:
2) Kratek opis: kravate.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 15:
2) Kratek opis: trenirka.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 16:
2) Kratek opis: položajne oznake.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 17:
2) Kratek opis: vezani emblemi in našitki.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 18:
2) Kratek opis: tkani emblemi in našitki.
3) Obsega in količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
sklop 1: bunda puhovka, sklop 2: vodotesna oblačila, sklop 3: suknjiči in hlače,
sklop 4: pokrivala, sklop 5: klobuček ženski,
sklop 6: delovna oblačila – negorljiva, sklop
7: delovna oblačila, sklop 8: majice, sklop
9: polo majice, puliji, sklop 10: termo perilo,
sklop 11: nogavice, sklop 12: torba taktična
– PPE, sklop 13: artikli iz usnja, sklop 14:
kravate, sklop 15: trenirka, sklop 16: položajne oznake, sklop 17: vezeni emblemi in
našitki, sklop 18: tkani emblemi in našitki.
Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v
razpisni dokumentaciji, javni razpis se izvaja za obdobje dveh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ter ekonomske in
finančne sposobnosti.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, obrtno dovoljenje – če je
potrebno, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o finančnem stanju; potrdilo, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, potrdilo da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: rezultati testiranja, podatki o
kadrovski strukturi, vzorci artiklov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-46/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 9. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-40304604. 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 dni, ko državni organi ne delajo.
Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti: pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v 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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 9. 2004, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 9. 2004,
ob 10. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 404-08-372/2004-2
Ob-20370/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, kontaktne osebe: Boštjan Purkat,
Dušan Cirar, Vodja izvedbe javnega na-

ročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
kontaktne osebe: Boštjan Purkat, Dušan
Cirar, Vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 242/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zaščitna oprema in obutev:
I. skupina – delovna oblačila;
II. skupina – delovna oblačila s posebnimi zahtevami (antistatičnost, kislinoodpornost);
III. skupina – delovna obutev;
IV. skupina – delovna obutev s posebnimi zahtevami (antistatičnost, kislinoodpornost).
Podrobnejša specifikacija s tehničnimi zahtevami v razpisni dokumentaciji stran 5-12.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
2) Kratek opis: delovna oblačila (podrobnejši opis s tehničnimi zahtevami v razpisni
dokumentaciji stran 5-12).
3) Obseg ali količina: ca. 9,500.000 SIT.
Sklop št. 2:
2) Kratek opis: delovna oblačila s posebnimi zahtevami (antistatičnost, kislinoodpornost), (podrobnejši opis s tehničnimi zahtevami v razpisni dokumentaciji stran 5-12).
3) Obseg ali količina: ca. 4,735.000 SIT.
Sklop št. 3:
2) Kratek opis: delovna obutev (podrobnejši opis s tehničnimi zahtevami v razpisni
dokumentaciji stran 5-12).
3) Obseg ali količina: ca. 2,850.000 SIT.
Sklop št. 4:
2) Kratek opis: delovna obutev s posebnimi zahtevami (antistatičnost, kislinoodpornost), (podrobnejši opis s tehničnimi zahtevami v razpisni dokumentaciji stran 5-12).
3) Obseg ali količina: ca. 7,740.000 SIT.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– za I. skupino: ca. 9,500.000 SIT,
– za II. skupino: ca. 4,735.000 SIT,
– za III. skupino: ca. 2,850.000 SIT,
– za IV. skupino: ca. 7,740.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predviden rok dobave je najkasneje do 31. 10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: 1.1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence;
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu z 44. členom
ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
ni potrebno.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe in lastna
izjava v skladu z 44. členom ZJN-1-UPB1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež;
Dokazilo: 4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oziroma
pristojnega organa.
4.2. za fizične osebe: (samostojni podjetniki in obrtniki): overjeno potrdilo, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice.
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo:fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 11. uri, Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo

Dokazilo: fotokopija obrazca BON 1 in
BON 2 skupaj, izdanih v letu 2004 ali
fotokopija BON –1/P izdanih v letu 2004
ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih
v letu 2004.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:Originalno potrjena napoved
za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto(DURS), vključno z bilanco
stanja za preteklo leto,
Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da bo izpolnil, podpisal in žigosal ponudbo-cene;
2. da bo ponudil vse artikle znotraj posamezne skupine;
3. da bo priložil vse zahtevane vzorce, ki
ustrezajo tehničnim zahtevam-opisom;
4. da bo podpisal in žigosal krovno izjavo;
5. da bo podpisal in žigosal vzorec pogodbe;
6. da razpisna dokumentacija ni spremenjena v elementih, ki se nanašajo na
ponudbeni del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– vrednost ponudbe: utež 0,90;
– dobavni rok: utež 0,10.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 23. 8. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 242/2004-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika z številko
faks-a, št. javnega naročila, elektronski
naslov, na katerega se posreduje razpisna
dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se
nanašajo na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: do 23. 8. 2004, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do dokončne izvedbe posla.

Stran

Št. 831
Ob-20507/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Bolnišnica Golnik-KOPA, kontaktna oseba: Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, tel. 04/25-69-441, faks 04/25-69-442,
elektronska pošta: roman.potocnik@klinika-golnik.si, internetni naslov: www.klinikaa-golnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN2/2004 DENZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža aparata za merjenje
kostne gostote.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTG oddelek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec 1.
10. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za
odpravo napak v garancijski dobi, oziroma
ustrezne menice z izjavo za vnovčenje ponudnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60
dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti, dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
nekaznovanje in ostale zahteve, ki izhajajo
iz razpisne dokumentacije
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo plačanih davkih, potrdilo sodišča, da ni
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, vse ostalo
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/p in BON
2 obrazec oziroma za fizične osebe napoved za odmero davka od dohodkov za pre-
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teklo leto potrjeno s strani pristojne davčne
uprave in podatke bank kjer ima ponudnik
odprte poslovne račune o solventnosti za
obdobje zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference v zadnjih 2 letih pred
oddajo ponudbe, natančnejši opis in prospektni material ponujene opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. čas garancije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 8. 2004 do
12. ure.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 8. 2004 do 12. ure
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 12. uri, sejna soba na upravi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Bolnišnica Golnik – KOPA

Blago in storitve
Št. 25
Ob-20117/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum vladnih naročil (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno-bolnišnično nego Sežana, Cankarjeva
ulica 4, 6210 Sežana, tel. 05/707-40-00,
faks 05/734-13-02, elektronska pošta: bolnisnica.sezana@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Bolnišnica Sežana, nabava
in investicije, Zdravko Gomizelj.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Bolnišnica Sežana, Uprava,
Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno
poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4,
6210 Sežana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava – Javni zdravstveni zavod.
II.1.1) Vrsta javnega naročila: druge storitve in blago.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis predmeta javnega naročila:
prevzem kuhinje, vključno z zaposlenimi,
priprava in delitev dnevnih obrokov hrane ter obnova kuhinje in opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bolnišnica Sežana, paviljon delavne terapije.
II.1.9) Razdelitev na sklop: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava in delitev dnevnih obrokov hrane v
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obsegu bolnišnične kuhinje, z oddelčnimi
razdelilnicami hrane – čajnimi kuhinjami,
do preselitve v novo kuhinjo, nato priprava
in delitev dnevnih obrokov hrane – tablet,
sistem za bolnike in osebje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 let, z možnosjo podaljševanja
pogodbe za dobo pospešene amortizacije
(do 12 let za gradbena in obrtniška dela, 10
let za opremo), zaključek obnove kuhinje na
novi lokaciji ter dobava opreme, z uporabnim dovoljenjem do 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3 mio SIT, ter izjava banke, da bo izbrani
ponudnik dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo naročila, v višini 5 mio SIT, ki pa jo
bo moral vsako leto, do 15. decembra podaljšati, oziroma dostavil novo za naslednje
poslovno leto.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja: finančna sredstva ponudnika – izvajalca v celoti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora sprejeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o izvedbi javnega
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih 2 let (2002, 2003) opravil najmanj eno storitev priprave in delitve dnevnih
obrokov hrane, katere vrednost presega 100
mio SIT;
– ponudnik mora izkazati vlaganje lastnih finančnih sredstev v tuje nalaožbe, na
področju priprave in delitve hrane, za zadnja 3 leta;
– ponudnik mora izkazati, da ima v svojih
obratih priprave in delitve hrane uveljavljene
HACCP standarde in normative in da ni imel
okužb s hrano.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija sodnega izpiska, ki kaže zadnje stanje registracije dejavnosti, z izjavo
ponudnika, da ni prenehal opravljati dejavnosti, za katero izkazuje registracijo;
– fotokopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je premet javnega naročila, če je
za opravljanje take dejavnosti, na podlagi posebnega zakonatako dovoljenje potrebno;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izjava ponudnika, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne pporavnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
– izjava ponudnika, da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem, oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti in obveznosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, popravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo ne se biti starejše od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe (original ali overjena fotokopija originala);

– BON 1 in BON 2 izpolnjena obrazca ali
potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune. Dokumenti morajo
biti original ali overjene fotokopije originala
in ne starejši od 30 dni od dneva oddaje
ponudbe;
-reference – seznam najvažnejših storitev, na področju priprave in delitve dnevnih
obrokov hrane, s potrdili pogodbenih partnerjev, za obdobje zadnjih dveh let (2002
in 2003);
– potrdilo pogodbenega partnerja, da
je v zadnjih dveh letih opravil najmanj eno
storitev priprave in delitve hrane v vrednosti
najmanj 100 mio SIT;
– izjava ponudnika, da ima poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
za obdobje zadnjih 12 mesecev pred objavo naročila;
– izjava ponudnika, da nudi 30 dnevni
plačilni rok za storitve priprave in delitve
dnevnih obrokov hrane (fakturiranje enkrat
na 30 dni);
– izjava ponudnika, da soglaša z mesečno uporabnino za uporabo obstoječe kuhinje, opreme in drobnega inventarja naročnika, v višini 70.000 SIT brez DDV, ki jo bo
obračunaval kot odbitek pri mesečni fakturi
za pripravo dnevnih obrokov hrane, do preselitve dejavnosti v nove prostore;
– izjava ponudnika, da ima zagotovljena
finančna sredstva za investicijski del javnega naročila v višini 186 mio SIT z DDV, od
tega 132 mio SIT za gradbeno obrtniška
dela in 54 mio SIT za opremo, skladno z
investicijskim programom, projektno dokumentacijo ter gradbenim dovoljenjem
naročnika;
– izjava ponudnika, da nudi za predmet
javnega naročila v celoti, tolarska finančna
sredstva pod najugodnejšimi možnimi ekonomskimi pogoji, to je po najnižji možni fiksni letni obrestni stopnji (za objekt in opremo)
in z 12 letno dobo vračanja (v obliki enakih
mesečnih obrokov – anuitet) za sredstva
vložena v gradbeno obrtniška dela – objekt,
za opremo pa ponudnik soglaša z naročniko, da jo bo le ta odplačeval 10 let po zaključeni investiciji, skozi ceno dnevnih obrokov
priprave in delitve hrane, skladno s pogodbo. Ponudnik tudi soglaša z naročnikom, da
ta lahko kadarkoli za čas trajanja pogodbe,
odplača še neizplačane obroke – anuitete v
celoti in tako skrajša pogodbene obveznosti,
vendar ne skupno manj kot na 3 leta;
– izjava ponudnika, da sprejema mesečno uporabnino v višini 1,3 mio SIT brez
DDV, ki jo bo naročniku upošteval od preselitve dejavnosti v novo kuhinjo za: novo
kuhinjo, osnovna sredstva, drobni inventar,
možnost trženja z zunanjimi pogodbenimi
partneji za ca. 400 obrokov (proste kapacitete kuhinje) na dan, to je toplih malic- kosil
ali večerij, možnost trženja dietne prehrane
za zunanje uporabnike v proostorih jedilniceza osebje naročnika,
Višino uporabnine bo naročnik usklajeval
enkrat letno z indekso porasta življenskih
stroškov, ki jih objavi Zavod za statistiko
Republike Slovenije;
Ponudnik tudi soglaša z naročnikom,
da bo uporabnino upošteval in obračunal
kot odbitek pri mesečnih obroki – anuitetah
za objekt;
– izjava banke ponudnika, da bo, če mu
bo javno naročilo dodeljeno, ob podpisu pogodbe dostavil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, in da bo
banka podaljševala veljavnost garancije 15
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dni pred iztekom poslovnega leta za naslenje leto, vse do poteka pogodbe;
– izjava ponudnika, da sprejema cenitveno poročilo za objekt »Paviljon delovne
terapije«, ki je lokacija za adaptacijo in dozidavo za novo kuhinjo naročnika in je setavni
del razpisne dokumentacije ter ga je izdelal
marca 2004 sodni cenilec in izvedenec
gradbene stroke, s certifikatom Agencije
Republike Slovenije za cenitev nepremičnin. Ponudnik obenem tudi soglaša z naročnikom, da se: ocenjena vrednost objekta,
stroški za izdelavo projektne dokumentacije
in pridobitev gradbenega dovoljenja štejejo
kot finančni vložek naročnika za izvedbo
predmeta naročila – investicije;
– izjava ponudnika, da soglaša z naročnikom, da je država Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za
zdravje, kot ustanovitelj Javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, dober, reden
in siguren plačnik, zato ponudnik ne nosi posebnega rizika za vložena finančna sredstva
v zvezi z tem javnim naročilom, ki je samo
eno izmed javnih naročil, katera izvajajo javni zavodi. Ustanovitelj – država načeloma
svojega premoženj ne more dati pod hipoteko. Prav tako ne daje finančnih garancij
za investicije, ki niso zajete v proračunskem
obdobju, med katere spada tudi investicija,
ki je predmet tega javnega naročila, jo pa
zavod mora izpeljati, glede na stanje v katerem se nahaja obstoječa kuhinja naročnika, ki je za to pridobil gradbeno dovoljenje.
Ponudnik soglaša z naročnikom, da bosta
ravnala kot dobra in skrbna gospodarja ter
zagotovila dosledno izvajanje in spoštovanje vseh pogodbenih obveznosti;
– izjava ponudnika, da se s prevzemom
delavcev naročnika, do konca trajanja pogodbe, ne smejo zmanjšati njihove osnovne
plače, dodatki za težje pogoje dela, dodatki
za spremenjen delovni čas, dodatki na dan
nedelje in praznika, regres za prehrano in
letni dopust oziroma jih bo ponudnik uskladil
z izhodiščnimi plačami svojih delavcev, če
so te ugodnejše od plač in dodatkov za pogoje dela po kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega skrbstva.
III. 2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o razpolaganju z
ustrezno kvalificiranim strokovnim kadrom
(priložiti poimenski in strokovno izobrazbo
in funkcionalna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo premeta javnega naročila,
število živilskih tehnologov z univerzitetno
izobrazbo ipd.), o zagotavljanju sistema
kontrole in normativov HACCP, o uprabi
ISO standarda, ki ga ponudnik zagotavlja
za izvajanje storitev priprave in razdeljevanja dnevnih obrokov hrane vsvojih obratih,
vključno z dietno prehrano;
– izjava ponudnika, da v svojih obratih,
oziroma v obratih pogodbenih partnerjev
– kuhinjah zagotavlja storitve po HACCP
normativih in standardih in to od 1. 1. 2002
dalje in da v tem času ni imel infekcij oziroma okužb s hrano;
– izjava ponudnika, da bo s prevzemom
bolnišnične kuhinje, za čas trajanja pogodbe, prevzel v delovno razmerje tudi 9 delavcev naročnika, zaposlenih v kuhinji in 5
delavcev iz čajnih kuhinj;
– izjava ponudnika, da bo ponudnik s
1. 10. 2004 prevzel obstoječi obrat kuhinje
naročnika, vključno z zaposlenimi in začel
z izvajanjem storitev, ki so premet javnega
naročila;

b) fiksna letna obrestna mera 5,5% je
ocenjena s 15 točkami,
c) fiksna letna obrestna mera 6,0% je
ocenjena s 7 točkami,
d) fiksna letna obrestna mera 6,5% je
ovrednotena s 3 točkami,
e) fiksne letne obrestne mere 7 in več%
ne dobijo nobene točke!
3. Delež lastnega kapitala, vključno z
DDV, v tujih naložbah – financiranje pogodbenih partnerjev v zadnjih 3 letih je ovrednoten z maks. 15 točk;
a) delež nad 300 mio SIT je ovrednoten
s 15 točkami,
b) delež od 150 mio SIT do 300 mio SIT
je ovrednoten z 10 točkami,
c) delež od 10 do 150 mio SIT je ovrenoten s 5 točkami,
d) delež izpod 10 mio SIT ne prejme
točk.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
ovrjen izpis iz bilance uspeha podjetja, iz
katerega bo jasno razviden delež lastnega
kapitala v tujih naložbah – financiranje pogodbenih partnerjev.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo dokumentu določi naročnik: 02/2004-BS/I.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: do
10. 8. 2004 na naslovu naročnika.
Cena: 20.000 SIT
Pogoji in način plačila: z virmanom na račun Bolnišnice Sežana št.
01100-6030278864 ali v računovodstvu na
blagajni naročnika. Razpisne dokumentacije
naročnik ne bo pošiljal po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
10. 8. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: še najmanj 90 dni od dneva določenega za oddajo ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko prisotne pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2004
ob 10. uri, Bolnišnica Sežana, Cankarjeva
ulica 4, 6210 Sežana, soba direktorice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredsterv
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacuje: služba za nabavo in investicije naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 14. 7. 2004
Bolnišnica za zdravljanje
in rehabilitacijo kroničnih
pljučnih bolnikov in podaljšano
splošno-bolnišnično nego Sežana

– izjava ponudnika, da bo dosledno spoštoval pogodbene obveznosti, delovno-pravno zakonodajo, predpise s področja obligacijskih razmerij, predpise o varovanju
zdravja, HACCP normative in standarde,
predpise spodročja varstva pri delu in požarnega varstva, o varovanju premoženja,
ekologije, in druge predpise in standarde
EU, ter da bo z zaupanim premoženjem
ravnal kot dober in vesten gospodar;
– izjava ponudnika, da bo, če mu bo
javno naročilo dodeljeno, izbral izvajalca
gradbenih in obrtniških del ter dobavitelja
opreme, skupaj z naročnikom, na podlagi
najmanj dveh sprejemljivih ponudb, v soglasju z naročnikom oziroma, da sta z naročnikom enakovredni stranki pri podpisu
pogodbe z izvajalcem gradbenih in obrtniških del ter dobaviteljem opreme in da bo
naredil vse potrebno, da bo investicijo zaključil do 31. 12. 2004, vključno z uporabnim
dovoljenjem;
– izjava ponudnika, da sprejema razpisne pogoje naročnika;
– izjava o nepovezanosti;
– izjava ponudnika, da ni dal neresničnih
in zavajajočih podatkov v svojih izjavah, za
kar prevzema kazensko in materialno odgovornost v celoti. Ponudnik izjavlja, da je seznanjen, da bo izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila, če bo naročnik
ob preverjanju vsebine ponudbe ugotovil
kakršno koli odstopanje podatkov iz izjav in
dejanskim stanjem, oziroma od podatkov, ki
jih bo zahteval pred oddajo naročila.
Vse zahtevane izjave morajo biti podpisane od zakonitega zastopnika ponudnika.
V primeru, da izjave z enako vsebino izdela
ponudnik sam, morajo biti vložene zraven
njih tudi neizpolnjene izjave naročnika. Če
ponudnik na svoji izjavi ne bo imel enake
vsebine kot jo ima naročnikova, bo naročnik
to ocenil, kot da ponudnik zahtevane izjave
nima, ponudbo pa ocenil kot nepopolno in
nepravilno,terjo kot tako izločil iz nadalnjega
postopka oddaje javnega naročila.
Če zakoniti zastopnik ponudnika pooblasti za podpis izjav in morda celo pogodbe
drugo osebo, mora ponudnik v razpisnno
dokumentacijo priložiti original pooblastilo.
Ponudnik tudi soglaša z naročnikom, da mu
bo po potrebi dostavil original dokumente
ali vsaj omogočil vpogled v dokumente ponudnika, če bo le ta pred oddajo naročila to
zahteval zaradi preverjanja verodstojnosti
izjav iz ponudbene dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da – gostinsko
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da;
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: naročnik bo izbral
ekonomsko najugodnejšo ponudbo po naslednjih merilih:
1. cena celodnevnih obrokov: ovrednotena z maks. 60 točk;
Ponudba z najnižjo ceno celodnevnih
obrokov hrane dobi maksimalno število
točk, ostale ponudbe se točkujejo v sorazmerju z najnižjo ponujeno ceno po formuli:
najnižja ponudbena cena: ponudbeno ceno
(2, 3, 4, ...) x 60;
2. višina fiksne letne obrestne mere
za čas trajanja pogodbe je ovrednotena z
maks. 25 točk;
a) fiksna letna obrestna mera 5% je ocenjena s 25 točkami,

Stran

Gradnje
Št. 260-3/04-22

Ob-20086/04

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004 za
izvedbo JN »Obnova očesnega oddelka« po
odprtem postopku v skladu s 23. členom Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00,
102/00 in 2/04) naročnik, skladno z določbo
77. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04), izdaja odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
Splošna bolnišnica
»dr. Franca Derganca« Nova Gorica
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Ob-20087/04

Ob-20427/04

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004 za
izvedbo JN »Prizidek oddelka za patološko
morfologijo« po odprtem postopku v skladu
s 23. členom Zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) naročnik,
skladno z določbo 77. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00
in 2/04), izdaja odločitev o zavrnitvi vseh
ponudb.
Splošna bolnišnica
»dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Popravek
V javnem razpisu za nadzidavo zdravstvenega doma na Dobrovem, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 77 z dne 16. 7.
2004, Ob-19392/04, se popravijo naslednje točke:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 60 dni od oddaje naročila;
začetek 30. 8. 2004 in/ali konec 30. 10.
2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 10.15; v sejni sobi Občine Brda.
Občina Brda

Št. 5/10-304/04

Ob-20122/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 74 z dne 9. 7.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za “Izvedbo gradbeno obrtniških
del z zunanjo ureditvijo za rekonstrukcijo in
adaptacijo OŠ dr. Ivana Korošca v Borovnici
(Ob-18568/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 in ZJN-1A
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) se spremenijo točke:
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZ Inženiring d.d., kontaktna oseba: Leben Bojan ali Vlaj Mira,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/234-40-50.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo pri
rekonstrukciji in adaptaciji OŠ dr. Ivana
Korošca v Borovnici.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
*spremeni se prva alinea:
– seznam najvažnejših zgrajenih objektov v zadnjih petih letih, vsaj na treh
objektih z vrednostjo GOI del najmanj
300 mio SIT (z DDV), z dokazili v obliki
potrdila s strani investitorjev.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 8. 2004.
Ostalo ostane nespremenjeno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 8. 2004, do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 8. 2004
ob 13. uri, Občina Borovnica, Paplerjeva
22, Borovnica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Vse ostalo ostane nespremenjeno.
Občina Borovnica
Št. 110-1/04

Ob-20343/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 66 z dne 18. 6.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za gradnjo AC odseka Hrastje–Kronovo, pododsek Hrastje–Lešnica
od km 0,000 do km 7,770; glavna dela
(Ob-16565/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 11. 8. 2004 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo dne 11. 8. 2004 ob 11. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-19881/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kidričevo, kontaktni osebi: Igor Premužič, Egon Repnik, Ul. Boris Kraigherja 25,
2325 Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-10,
faks 02/799-06-19, elektronska pošta: obcina.kidricevo.zdenka@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije v Apačah – vzhod
III. faza del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Apače.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kanalizacije v dolžini ca. 950 metrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 3,5 mesecev od oddaje naročila. Začetek 15. 9. 2004 in/ali konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3 mio SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere je razvidno kakšna so
medsebojna razmerja in kdo je pooblaščen
za podpis pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti- potrdilo sodišča,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno- odločba ali izjava,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen-potrdilo ministrstva za pravosodje,
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek

katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež- potrdilo sodišča,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi z
poslovanjem oz so posledice sodbe že izbrisane- potrdilo ministrstva za pravosodje,
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila- izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati- potrdilo davčnega urada,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa- BON obrazci
ali potrdilo banke,
– da nudi 60 dnevni plačilni rok- izjava
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da razpolaga z ustrezno gradbeno
mehanizacijo,
– da ima v rednem delovnem razmerju
usposobljen strokovni kader za izvajanje
razpisanih del,
– da je gradnjo sposoben opraviti z delavci, ki so pri njem v rednem delovnem razmerju- izjava ponudnika,
– da je ponudnik v preteklih treh letih
(2001, 2002 in 2003) že opravljal navedene
gradnje kvalitetno in strokovno- potrjeno priporočilo naročnika za katerega je opravljal
storitev.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena storitve – 80 točk,
2. izkušnje v zvezi z izvajanjem gradenj
– 15 točk,
3. naročnik, ki ima pridobljen standard
kakovosti – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01245-0100017097.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 8. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
druge osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 12.30, Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije glede projektne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2004.
Občina Kidričevo

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dobova.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura:
(CPA/NACE/CPC): 50-504-504,3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 9. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 363-20/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2004.
Pogoji in način plačila: plačilo ni potrebno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 8. 2004 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004
ob 12.30, Občina Brežice – sejna soba,
CPB 18, 8250 Brežice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Občina Brežice

Št. 66-3/04-16
Ob-19900/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba: Vojko Močnik, Gačnikova 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: vojko.mocnik@ravne.si, internetni naslov: www.ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova objekta – Tehniška dediščina
Koroške – Železarstvo na Koroškem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ravne na Koroškem
– Stara železarna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
objekta – Stara železarna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po izstavitvi mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji, po pravilih
ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z
Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam izvedb gradenj zadnjih
treh let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: skladno z Zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: 1.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena – 85 točk,
2. izkušnje na podobnih delih – 15 točk
(reference).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila
TRR
01303-0100009987.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 37 dni od odposlanja
obvestila.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 9. uri; prostori – Občina Ravne na Koroškem – sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2004.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-19901/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brežice, kontaktna oseba: Anica Hribar,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-40, faks 07/499-00-52,
elektronska pošta: anica.hribar@brezice.si,
internetni naslov: www.brezice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-46,
faks 07/499-00-52, elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-46,
faks 07/499-00-52, elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Brežice, kontaktna oseba: Vilma Zupančič,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-15-46, faks 07/499-00-52,
elektronska pošta: vilma.zupancic@brezice.si, internetni naslov: www.brezice.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 237/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava stavbnega pohištva na starem delu Osnovne šole Dobova – alu.
dela bodo potekala fazno in sicer v letih
2004-2009 oziroma glede na razpoložljiva
finančna sredstva. Dela se bodo v posameznih letih izvajala v času šolskih poletnih
počitnic. V letu 2004 se interventno zamenjajo okna v predvidoma štirih učilnicah oziroma do vrednosti 4 mio SIT.
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
mag. Boris Škerbinek, univ, dipl. inž. grad.,
Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-12-03, faks 02/220-12-07.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Maribor, kontaktni
osebi: mag. Boris Škerbinek, univ. inž. grad.
– soba 126, Mirkovič Danica – soba 129,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-12-03, 02/220-12-01, faks
02/220-12-07.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Maribor, kontaktna oseba: mag. Boris
Škerbinek, univ. dipl. inž. grad., Ul. Heroja
Staneta 1 oziroma v vložišču naročnika
– soba 121, 2000 Maribor, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: obnova in adaptacija Mariborskega
gradu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
503 in 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
in adaptacija Mariborskega gradu.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: čas izvedbe 2004-2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2004 in/ali konec 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
prvi fazi depoziti in jamstva niso zahtevana,
v drugi fazi postopka pa bodo zahtevana
skladno z zakonodajo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v drugi
fazi omejenega postopka bo naročnik zahteval rok plačila za obračunske situacije
60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi javnega
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora biti registriran pri pristojnem organu države v kateri ima sedež,
za dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
in za katero daje ponudbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe oziroma izpis iz vpisnika samostojnih podjetnikov pri DURS,
– proti ponudniku ni bil uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
sodba ali upravna odločba s katero bi mu
bilo prepovedano opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali če ima sedež v tujini
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v RS,
– BON/P in BON 2 oziroma BON/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– strokovna priporočila-reference na primerljivih delih,
– tehnična opremljenost,
– kadrovska zasedba.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena v drugi fazi.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis..........
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 8. 2004 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 12. 8. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki oziroma pooblaščene osebe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 8. 2004
ob 13. uri, Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, soba 134.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Ob-19907/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kranjska Gora, kontaktni osebi: Bojana
Hlebanja in Boštjan Pristavec, Kolodvorska
1a, 4280 Kranjska Gora, Slovenija, tel.
04/580-98-00, faks 04/580-98-24, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov: www.kranjska-gora.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40305/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija večnamenskega poslovnega
prostora, Savska 1 v Mojstrani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Savska 1, Mojstrana.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba celotnega javnega naročila (gradbena,
obrtniška in instalacijska dela ter dvigalo)
po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 9. 2004 oziroma takoj
po pridobitvi gradbenega dovoljenja, zaključek del navede ponudnik sam.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija banke oziroma zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 5.000.000 SIT, ki
mora veljati do 6. 10. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
na osnovi potrjenih začasnih in končne
situacije, rok plačila 60 dni od datuma prejema situacije. Javno naročilo se financira
na naslednji način: Ministrstvo za zdravje
bo prispevalo 4,32 mio SIT in iz sredstev
Proračunu Občine za leto 2004 s postavke
013.1. v višini 21 mio SIT ter iz proračunske
postavke 076.2. v višini 7,28 mio SIT. Razliko do celotne vrednosti del bo naročnica
zagotovila v proračunu za leto 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registrira pri pristojnem
organu,
– da ima ponudnik ustrezno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni pričet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da je ponudnik finančno sposoben,
– mnenje pooblaščenega revizorja v
skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št.
77/99, 78/99 in 64/01).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika na najmanj petih
projektih, ki so po obsegu vsaj enaki razpisanemu naročilu,
– da imajo kadri, ki bodo izvajali javno
naročilo ustrezno izobrazbo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov – ZGO-1A (Uradni list RS, št.
110/02 in 47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 80%,
2. garancijska doba 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2004.
Cena: 12.000 SIT, vključno z 20% DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo pred
dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Občine Kranjska Gora št.
01253-0100007684, s pripisom Savska 1.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 10. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 11.30, sejna soba Občine Kranjska Gora,
Kolodvorska 1a.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v primeru, da
naročnik ne bo zagotovil potrebnih sredstev
v letu 2005, ki so potrebna za izvedbo celotnega javnega naročila, se bo temu primerno znižala pogodbena vrednost, kar
bosta pogodbeni stranki dogovorili s pisnim
dodatkom.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2004.
Občina Kranjska Gora

Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije za obnovo cest, vodovodnega
omrežja in izgradnjo kanalizacije s črpališčem Britof, II. faza.«
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2004 ali 42 dni
od odposlanja obvestila, do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2004 in/ali 82 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom
za zastopanje. V nasprotnem primeru v
postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli
dajati pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 12. uri, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2004.
Komunala Kranj,
javno podjetje d.o.o

Ob-19921/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunalna-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o, kontaktna oseba: Janez Valjavec univ. dipl. inž., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum. ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova cest, vodovodnega omrežja in
izgradnja kanalizacije s črpališčem Britof II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Britof pri Kranju.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6: specializirana
gradbena dela povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:

Izgradnja kanalizacije ¬ 200 mm 50 m
in ¬ 250 mm 837 m, ¬ 300 mm 766 m, ¬
350 mm 28 m, ¬ 500 mm 154 m Kompletna izvedba črpališča (pretok 90 l/s, Hged.
11,5 m, Htot. 14, 7 m), vključno z gradbeno
jamo globine 7,8 m (varovanje z začasno
varovalno konstrukcijo, mikropiloti ¬ 40 cm
in pasivnimi sidri 200 kN RA ¬ 32) gradbena dela pri obnovi vodovodnega omrežja
1.990 m, rušenje in obnova asfaltiranih površin (vključno z odvodnjavanjem meteorne
vode) 2.100m, (7.400 m2)
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2004 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: do
90% plačila na podlagi začasnih mesečnih
situacij glede na obseg opravljenih del. Rok
plačila 60 dni od izstavitve situacije, 10%
plačila po opravljeni primopredaji del. Rok
zaključnega plačila 60 dni od izstavitve obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in finančno usposobljen izvesti javno naročilo, da razpolaga
s tehniko in delovnim osebjem potrebnim
za izvedbo naročila, da je registriran in ima
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, da
ima poravnane vse zapadle poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo pooblaščenega revizorja
o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih, dokazilo o zavarovanju odgovornosti
za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o strojih in napravah s
katerimi bodo izvedli javno naročilo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Če je, sklic na
ustrezen zakon ali druge predpise: 29. člen
zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni
list RS, št. 110/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 8. 2004.
Cena: 22.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks: 04/281-13-01 ali E-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri
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Ob-19928/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Jolanda Bizjak, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-14,
faks 02/220-12-93.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: obnova fasade na objektu Kulturno
prireditvenega centra Narodni dom Maribor, Ul. kneza Koclja 9, Maribor. Ocenjena vrednost javnega naročila brez DDV
je 33,000.000 SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova fasade obsega južno, zahodno in
dvoriščno fasado ter obnovo odtokov meteornih vod.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: takoj po podpisu pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
25. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 990.000 SIT,
2. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
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po mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1a. fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij o registraciji ponudnika, ki izkazuje
stanje, veljavno v času postopka oddaje
tega javnega naročila (za pravne osebe),
1b. fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje stanje ponudnika, veljavno v času
postopka oddaje tega javnega naročila (za
fizične osebe),
2a. fotokopija veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
2b. v primeru, da to dovoljenje po zakonu
ni potrebno, izjava ponudnika, da dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, po zakonu ni potrebno,
3a. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3,
da v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem,
3b. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. fotokopija potrdila izdanega s strani
sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
5. fotokopija potrdila Davčne uprave RS,
da ima ponudnik poravnane obveznosti iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti,
določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da je ekonomsko – finančno sposoben
izvesti javno naročilo, ki je predmet tega
javnega razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj (reference) v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe,
2. pisne izjave naročnikov del o ponudnikovih referencah iz 1. točke,
3. izjava o razpoložljivosti mehanizacije
in transportnih sredstvih,
4. izjava o zadostni kadrovski zmogljivosti za izvedbo del,
5. seznam odgovornih vodij del z njihovimi referencami.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila
Pristojbina za javni razpis-obnova fasade
na Kulturno prireditvenem centru Narodni
dom Maribor.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 8. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 9. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 11. uri, Kletna sejna soba Mestne občine
Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor, tel.
02/229-40-08.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2004.
Mestna občina Maribor
Ob-20022/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, kontaktna oseba: Jernej Paulič, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-20, faks 01/478-18-78, internetni
naslov: http://www.gov.si/ssso.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: št. javnega naročila:
44/04 VV, št. zadeve: 266-76/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, dobava ter montaža opreme
za izgradnjo meddržavnega mejnega prehoda Podgorje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MP Podgorje.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet: 36.10.00.00-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška dela ter dobava opreme za
MP Podgorje.
II.2.2) Opcija, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od podpisa pogodbe in
uvedbe v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 2,000.000 SIT,
2. finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
3. finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogodbeno vrednost bo naročnik plačal 60. dan od
dneva uradnega prejema začasnih situacij
in končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pristojnem sodišču ali
drugem organ; imeti potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi
ima sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik,
ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in ponudnik ni imel v
preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun
oziroma negativno povprečno stanje sredstev v preteklem mesecu, brez odobrenega
okvirnega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na transakcijskem računu;
6. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih gradbenih del v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe in sicer tri
gradnje nad 40,000.000 SIT z DDV;
7. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02);
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8. ponudnik mora imeti kalkulacijske
osnove za predmet javnega naročila;
9. ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77.
členom ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02);
10. ponudnik mora navesti odgovorne
vodje posameznih del za izvajanje gradenj
(gradbena in zaključna dela, električne inštalacije, strojne inštalacije), ki morajo izpolnjevati zakonske pogoje za odgovorne vodje
posameznih del skladno z določili 75. – 79.
člena ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/2002).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika – za pravne osebe (gospodarske
družbe) oziroma fotokopija potrdila o vpisu
v register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik);
2. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem in
potrjen obrazec izjave ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
drug postopek katerega posledica ali namen
je prenehanje poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi,
v kateri državi ima sedež, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudb,
da mora ponudnik imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki ima
sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral
poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: fotokopija
potrdila BON-1/P s podatki in kazalniki za
leto 2003 – za pravne osebe (gospodarske
družbe) oziroma fotokopija davčne napovedi
za leto 2003, potrjena s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb – za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam opravljenih gradenj oziroma
del v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet

kontaktni osebi: Branko Zalaznik, Robert
Pobežin, Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/588-95-20, 01/588-95-21,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: branko.zalaznik@energetika-lj.si, robert.po bezin@energetika-lj.si, internetni naslov: http:
//www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Silvester Koren, soba 211, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-63, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetjej Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-39/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vgradnja električnih dogrelnikov pare.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Verovškova 62, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vgradnja dveh električnih dogrelnikov pare s pripadajočo opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačal situacije oziroma račun v roku
najmanj 30 dni od datuma evidentiranega
prejema situacije oziroma računa v vložišču
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima

javnega naročila vključno z dokazili v obliki
potrdila-izjave;
2. fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila – GOI dela
skladno s 33. členom ZGO-1 (Uradni list RS,
št. 110/02) ali izjava zavarovalnice, da bo v
primeru pridobitve posla zavarovala odgovornost, skladno s 33. členom ZGO-1;
3. kalkulacijske osnove; datirane,
žigosane in podpisane;
4. dokazili o izpolnjevanju zakonskih
pogojev za odgovornega vodjo del za
zahtevne objekte skladno s 77. členom
ZGO-1: fotokopija potrdila o vpisu v imenik
pri pristojni poklicni zbornici in strokovni
življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebja;
5. dokazila o izpolnjevanju zakonskih
pogojev za odgovorne vodje posameznih
del za zahtevne objekte skladno z določili
75. – 79. členom ZGO-1: fotokopija potrdila
o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici
in strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Uradni list RS, št. 7 z dne
30. 1. 2004.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja ponudbena cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. javnega naročila:
44/04 VV, št. zadeve: 266-76/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa:
01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 8. 2004 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 8. 2004
do 10. ure, Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 25/a,
Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2004.
Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije
Ob-20081/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
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sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o
finančni sposobnosti – BON 1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena
ZGO-1,
– plačilni pogoji,
– tehnične zahteve naročnika,
– najmanj 24 mesečni garancijski rok,
– rok izvedbe najkasneje v 120 dneh po
podpisu pogodbe,
– lokacija izvedbe,
– upoštevanje zakonodaje,
– predložitev okvirnega terminskega
plana,
– organiziran servis za električna dogrelnika in zagotovitev rezervnih delov za
električna dogrelnika ter drugo vgrajeno
opremo,
– zaposleni in zahtevana izobrazba,
– reference,
– ostali pogoji – izjava ponudnika,
– primernost podizvajalca.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena vrednost – 80 točk,
2. reference – 10 točk,
3. rok izvedbe – 5 točk,
4. garancijski rok – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO – 39/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št. 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 400-39-04. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano
vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 8. 2004 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 11.30, sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na
Verovškovi 70 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-20123/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška, elektro instalacijska in strojno instalacijska dela pri ureditvi pošte Grgar.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Grgar, Grgar 28.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 5,000.000
SIT), bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi (v višini 2,000.000 SIT)
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 90 dni od izstavitve začasne mesečne
situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo v celotni
vrednosti do dosežene 80% pogodbene
vrednosti, 10% pogodbene vrednosti se
plača v roku 90 dni po opravljenem kvalitetnem prevzemu in 10% pogodbene vrednosti
v roku 90 dni po pridobljenem uporabnem
dovoljenju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti
javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 26. 10.
2004,

– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalecem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnokokratnika 3
ponudbene vrednosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 8. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 10. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Ob-20326/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna
oseba: Nataša Đukić Vasić, Ulica 15. maja
4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00
in 05/663-37-61, faks 05/663-37-06, elek-
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tronska pošta: natasa.vasic@komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev odlagalnega polja na površini
ca 4500 m2 v sklopu prilagoditve odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Odlagališče nenevarnih
odpadkov Dvori v Mestni občini Koper.
II.1.8) Nomenklatura: 502.6, 502,7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena je izvedba tesnjenja (dobava in izdelava tesnilne mineralne plasti 520 m3, PEHD
folije 5400 m2, geotekstila 5200 m2 geokompozita 2700 m2, filtrske plasti 1150 m3), zajema izcednih vod (drenažne cevi PEHD fi
25 cm, 66 m, fi 16 cm, 178 m, en revizijski
jašek PEHD fi 150 sm), odplinjevanja (dva
jaška za odplinjevanje), krovnega tesnjenja
(prekrivanje odpadkov z izkopnim materialom 500 m3, izdelava tesnilne mineralne
plasti 270 m3, dobava in izdelava drenažnoga filtra 300 m3, oziroma geokompozita
5800 m2 + plastične armaturne mreže in
izvedba zemeljskega pokrova 1000 m3)
ter izvedba odvajanja meteornih vod (bet.
kanalete 370 m).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
znesku 5,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da bo izbrana, mora
skupina ponudnikov predložiti pravni akt o
skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;

11.1. ime in priimka odgovornega vodje
del z navedbo izobrazbe, strokovnih kvalifikacij in delovnih izkušenj pri gradnjah,
11.2. navedbo pravnega razmerja med
ponudnikom in to osebo (ponudnik sam, zaposleni, pogodba o delu itd.),
11.3. potrdilo, da je odgovorni vodja
del pri pristojni zbornici vpisan v ustrezen
imenik.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2004 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 36.000 SIT z DDV.
Valuta: pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na blagajni Komunale Koper ali na transakcijski račun št.
10100-003465956 pri banki Koper d.d., z
navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2004, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 13. uri v sejni sobi, Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Komunala Koper d.o.o. – s.r.l.

4. da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo (skladno s 33.
čl. ZGO-1);
5. da je poravnaval davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ima ponudnik poravnane vse zapadle denarne obveznosti do naročnika;
(ekonomsko-finančni pogoji)
7. da višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna
leta (2001, 2002, 2003) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera
je mogoče pridobiti take podatke, najmanj
štirikratno ponujeno vrednost javnega
naročila;
8. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
9. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(ta pogoj se dokazuje, če znaša vrednost
ponudbe več kot 50 mio SIT brez DDV);
(tehnično-kadrovski pogoj)
10. da ima ponudnik zahtevane reference;
11. da ima ponudnik usposobljeno osebje v skladu z ZGO-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. celoten redni izpis iz sodnega registra
(vključno z dejavnostmi) za pravne osebe
oziroma priglasitev na davčnem uradu
(vključno z dejavnostjo/mi) za samostojne
podjetnike,
2.1. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje,
2.2. potrdilo pristojnega sodišča,
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravni oddelek)
4. fotokopijo zavarovalne police,
5. potrdilo DURS, ki ni starejše od trideset dni,
6. potrdilo finančno – računovodske
službe naročnika (vodja Vladimir Lovec).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike,
8. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke
za samostojne podjetnike, ki ni starejše
od 30 dni,
9. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa tega javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
10. potrjen priloženi obrazec izjave o izvedbi vsaj 2 enakovrednih gradenj po vrsti
in obsegu, ki sta bili izvršeni v največ zadnjih
petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe z
navedbo kraja in kakovosti izvedenih del ter
skladnost izvedbe s pogodbenimi določili.
Priloženi obrazec izjave morajo potrditi naročniki teh gradenj (njihovi zakoniti oziroma
pooblaščeni zastopniki),

Stran

Ob-20336/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za komercialne zadeve in javna naročila, Sonja
Snedec, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-21-96, faks 01/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 040/2004-1L-ODP/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela na objektih RTV Slovenija
– obnova stavb.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike
Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
gradbena dela v skupni končni vrednosti
61,200.000 SIT (z DDV in ostalimi stroški).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in
plačljiva na prvi poziv, veljavna do 26. 11.
2004, v vrednosti 1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po
razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na
spletnem naslovu: http://rtvslo.si/razpisi, na
podstrani Javna naročila – Public Procurement pod številko RTV 040/2004.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem naslovu:
http://rtvslo.si/razpisi, na podstrani Javna
naročila – Public Procurement pod številko
RTV 040/2004.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je na voljo
na spletnem naslovu: http://rtvslo.si/razpisi,
na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod številko RTV 040/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem
naslovu: http://rtvslo.si/razpisi, na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
številko RTV 040/2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji,
ki je na voljo na spletnem naslovu: http:
//rtvslo.si/razpisi, na podstrani Javna naročila – Public Procurement pod številko RTV
040/2004.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ekonomska cena – 80 točk,
2. cena dela v nočnem času, ob nedeljah
in praznikih – 11 točk,
3. odzivni čas ponudnika – 9 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 8. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 040/2004-1L-ODP/G) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena
preko interneta, je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 8. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 8. 2004
ob 11. uri; velika sejna soba – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 110-1/04
Ob-20340/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV
divizije 4,3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01-306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Breda Rok, inž. grad.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-49, faks 01/306-82-51, elektronska pošta: breda.rok@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija voziščne konstrukcije
na AC A1 odsek 0037 Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice od km 6,000 do
km 7,260.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: rekonstrukcija voznega, prehitevalnega in odstavnega pasu na
avtocesti A1 odsek 0037 Slovenska Bistrica
– Slovenske Konjice od km 6,000 do km
7,260 (dolžina 1260 m).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 dni od oddaje naročila, konec
20. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,718.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov

ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za
dokazovanje finančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika.
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela (rekonstrukcija
voziščne konstrukcije),
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 24. 8. 2004 do
8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 7. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 9. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
I.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-20341/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV
divizije 4,3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Breda Rok, inž. grad.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-49, faks 01/306-82-51, elektronska pošta: breda.rok@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
rekonstrukcija voziščne konstrukcije na
AC A1/0655 odsek Unec-Postojna od km
6,900 do km 8,300.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: rekonstrukcija voznega,
prehitevalnega in odstavnega pasu na avtocesti A1 odsek 0655 Unec – Postojna od km
6,900 do km 8,300 (dolžina 1400 m).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 14 dni od oddaje naročila, konec
30. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5,724.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela (rekonstrukcija
voziščne konstrukcije),
– seznam glavne izvajalčeve opreme,

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN, 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN,
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN, 42.a člen.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 85%,
2. reference – 10%,
3. plačilni pogoji – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 8. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške v višini
15.000 SIT za plačilo razpisne dokumentacije naj ponudniki nakažejo na TRR 01239
– 0100002162, sklic na številko 35306
– 0001/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 8. 2004 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje. slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju so
lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali z pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 8. 2004
ob 10. uri, Občina Ivančna Gorica, Sokolska
8, 1295 Ivančna Gorica, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2004.
Občina Ivančna Gorica

– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 24. 8. 2004 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 7. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004,
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Ob-20365/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba:
Rajko Peterlin, Sokolska 8, 1295 Ivančna
Gorica, Slovenija, tel. 01/787-83-48, faks
01/787-86-97, elektronska pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja čistilne naprave v Šentvidu
pri Stični.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Šentvid pri Stični.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zemeljska dela, gradbena dela, strojna in elektro
dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 9. 2004 in/ali konec
30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.

Stran

Storitve
Št. 64/2004-78

Ob-20063/04

Razveljavitev
Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, 9203 Petrovci, razveljavlja postopek
oddaje javnih naročil za storitev »prevoz
osnovnošolskih otrok OŠ Gornji Petrov-
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ci v šolskih letih 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009«, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57-58 z
dne 28. 5. 2004.
Občina Gornji Petrovci
Št. 260-5/04-14

Ob-20088/04

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Ur. l. RS, št. 55 z dne 21. 5. 2004 za
izvedbo JN »Storitve telefonije v bolnišnici
– Najem telekomunikacijske opreme in zagotavljanje storitev fiksnega telefonskega
sistema v bolnišnici« po odprtem postopku v
skladu s 23. členom Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) naročnik,
skladno z določbo 77. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04),
izdaja odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
Splošna bolnišnica
»dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Št. 311-02-25/2004
Ob-19930/04
V javnem razpisu Ukrepi in postopki za
zagotovitev zanesljivo oskrbe z električno
energijo v RS, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 70 z dne 28. 6. 2004, Ob-17203/04,
se spremenijo naslednje točke:
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje se podaljša do 20. avgusta 2004 do 12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranj:
23. avgust 2004 ob 10. uri na sedežu naročnika: Dunajska 48, Ljubljana.
VI.5) datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. julij 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Ob-20508/04
Popravek
V javnem razpisu za najem nezasedenih
skladiščnih prostorov; prevzem, skladiščenje ter odprema intervencijsko odkupljene
pšenice, ječmena ali koruze, Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77 z dne
16. 7. 2004, Ob-19232/04, se v II.1.9) točki
sklop št. 3 pravilno glasi:
Sklop št. 03
2) Kratek opis: najem nezasedenega
skladiščnega prostora ter izbira izvajalca skladiščenja za skladiščenje intervencijsko odkupljenega ječmena ter koruze
v Črncih.
3) Obseg ali količina: okvirno 5.000 ton
žita.
Uredništvo
Ob-19897/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212, Dobrovo, Slovenija, tel. 05/335-10-30, faks
05/335-10-39, elektronska pošta: obcina.breda@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve. 02.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini
Brda v šolskem letu 2004/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje občine Brda.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: točne
relacije so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini do
10% vrednosti javnega naročila. Višina garancije bo določena v razpisni dokumentaciji,
– bančna garancija ali denarni depozit v
višini do 10% od vrednosti pogodbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Višina
garancije bo določena v pogodbi, glede na
vrednost naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od prejema računa, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna, račun se
izda do 5. v mesecu za opravljene storitve v
preteklem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: poleg obveznih pogojev iz 42. člena
ZJN-1-UPB1 še izjava, da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben za izvajanje razpisane storitve;
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference;
– osebe, ki bodo izvajale storitev, morajo
imeti licenco za opravljanje prevozov oseb;
– izjava, da ponudnik zagotavlja tehnične in kadrovske pogoje za dnevni prevoz
učencev;
– izjava, da ponudnik zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila;
– izjava, da bo ponudnik dosledno upošteval urnik prevozov:
– izjava, da ponudnik izpolnjuje pogoje,
ki jih določa Pravilnik o oznakah in opremi
vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu;
– izjava, da ponudnik izpolnjuje pogoje,
ki jih določa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki oseb, s katerimi
se vozijo skupine otrok;
– izjava, da je ponudnik seznanjen z
relacijami.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Če je, sklic na
ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon

o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki oseb, s katerimi se
vozijo skupine otrok, Pravilnik o oznakah in
opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi
v cestnem prometu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2004.
Cena: 6.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
občine Brda, št. 01207-0100014109.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 8. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov morajo imeti pisno pooblastilo za
zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 8. 2004
ob 10.30, prostori sejne sobe Občine Brda,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2004.
Občina Brda
Št. 1114/04
Ob-19902/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za obvezne
rezerve nafte in njenih derivatov, kontaktna oseba: Gregor Karlovšek, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/518-89-10, faks +386/1/518-89-11,
elektronska pošta: zord@zord.org, internetni naslov: www.zord.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN8/04-REZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve cestnega prevoza naftnih derivatov – I. faza omejenega postopka.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.12.33.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve
cestnega prevoza naftnih derivatov – I. faza
omejenega postopka.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
II. fazi bo naročnik zahteval: garancijo za
resnost ponudbe, garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma
druga zavarovanja v skladu s Pravilnikom o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti
v postopku oddaje javnega naročila (Uradni
list RS, št. 25/04).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: prijavitelj mora predložiti uradne listine v
izvirnikih oziroma notarsko overjenih prepisih,
lastne izjave prijavitelja pa morajo biti podpisane od odgovorne osebe in žigosane.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni v kazenskem postopku zaradi
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi,
– da zoper njega ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti ter vsa veljavna dovoljenja
za opravljanje storitev cestnega prevoza
naftnih derivatov.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanca stanja, bilanca uspeha in izkaz
finančnih tokov za leto 2002 in 2003,
– če prijavitelj posluje preko transakcijskega računa pri poslovnih bankah, mora
navesti vse račune odprte pri poslovnih
bankah in pridobiti izjave bank, da prijavitelj
redno poravnava obveznosti; izjava banke
ne sme biti starejša od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi ter
varnostnim svetovalcem.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Če je, sklic na
ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon
o prevozih v cestnem prometu (Uradni list
RS, št. 59/01).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 8. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek 10.000
SIT se nakaže na račun Zavoda pri Reiffeisen Krekovi banki št. 24201-9004253606
pred prevzemom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 8. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 8. 2004
ob 10. uri, Ljubljana.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 8. 2004
ob 14. uri; Občina Gornji Petrovci, Gornji
Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2004.
Občina Gornji Petrovci

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Zavod RS za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov
Št. 64/2004-78
Ob-20066/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, 9203 Petrovci, tel. 02/556-90-00,
faks 02/556-90-01, elektronska pošta: obcina.gpetrovci@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, tel.
02/556-90-00, faks 02/556-90-01, elektronska pošta: obcina.gpetrovci@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, tel.
02/556-90-00, faks 02/556-90-01, elektronska pošta: obcina.gpetrovci@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, 9203 Petrovci, tel. 02/556-90-00,
faks 02/556-90-01, elektronska pošta: obcina.gpetrovci@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
šolski prevozi.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz osnovnošolskih otrok OŠ Gornji
Petrovci v šolskem letu 2004/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: opravljanje prevozov
po relacijah v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklop
A in sklop B.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklenila za šolsko
leto 2004/2005.
III.1.1) Obvezni depoziti ali jamstva: kot
v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni.
III.2) Pogoji za sodelovanje: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovarjalo za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Stran

Ob-20118/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vuzenica, kontaktna oseba: Timotej Pečoler, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, Slovenija, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21, elektronska pošta: timotej.pecoler@vuzenica.si, internetni naslov:
www.vuzenica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1; s pripisom na sprednji strani zapečatene kuverte v kateri je ponudba: “Ne odpiraj
– javni razpis – šolski prevozi”.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 035-32-ŠP01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi osnovnošolskih otrok v Občini
Vuzenica za Osnovno šolo Vuzenica
za šolsko leto 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007 z možnostjo podaljšanja v skladu
s 97. členom Zakona o javnih naročilih še za
dve leti za relacije, navedene v razpisu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Vuzenica
in okolica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
2) Kratek opis: Trbonje (avtobus).
3) Obseg ali količina: relacija: Trbonje–
Vuzenica–Trbonje.
Sklop št. 02:
2) Kratek opis: Gortina (avtobus).
3) Obseg ali količina: relacija: Gortina–
Vuzenica–Gortina.
Sklop št. 03:
2) Kratek opis: Sv. Vid (avtobus).
3) Obseg ali količina: relacija: Sv. Vid–
Vuzenica-Sv. Vid.
Sklop št. 04:
2) Kratek opis: Sv. Primož na Pohorju
(avtobus).
3) Obseg ali količina: relacija: Sv. Primož na Pohorju–Vuzenica–Sv. Primož na
Pohorju.
Sklop št. 05:
2) Kratek opis: Dravče (avtobus).
3) Obseg ali količina: relacija: Dravče–
Vuzenica–Dravče.
Sklop št. 06:
2) Kratek opis: Šentjanž nad Dravčami
(kombi).
3) Obseg ali količina: relacija: Drvače–
Šentjanž nad Dravčami – Vuzenica–Šentjanž nad Dravčami – Dravče.
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Sklop št. 07:
2) Kratek opis: Zg. Sv. Vid (kombi).
3) Obseg ali količina: relacija: Zg. Sv. Vid
– Vuzenica – Zg. Sv. Vid.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: relacije avtobus: Trbonje – Vuzenica – Trbonje;
Gortina – Vuzenica – Gortina; Sv. Vid – Vuzenica – Sv. Vid; Sv. Primož na Pohorju
– Vuzenica – Sv.Primož na Pohorju; Dravče
– Vuzenica – Dravče.
Relacije kombi: Dravče – Šentjanž-Vuzenica – Šentjanž – Dravče; Sv. Vid (zgornji)
Vuzenica – Sv. Vid (zgornji).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: šolska leta 2004/05, 2005/06,
2006/07 z možnostjo podaljšanja še za
dve leti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2004 in/ali konec
30. 9. 2007 oziroma 30. 9. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od ponudbene vrednosti (brez
DDV) z rokom veljavnosti do 1. 9. 2004.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo opravljene storitve plačeval mesečno,
skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
Rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: splošni pogoji (41. in 43. člena
Zakona o javnih naročilih).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima licenco za prevoze v notranjem
cestnem prometu.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– da nudi plačilni rok enkrat mesečno po
opravljenem delu, 30 dni po datumu prejema računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja tehnične in kadrovske
pogoje za dnevi prevoz učencev za posamezne relacije za katere je oddal ponudbo;
– da zagotavlja nadomestilo v primeru
okvare vozila;
– da dosledno upošteva urnik prevozov, ki ga določi skupaj z odgovorno osebo
osnovne šole.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Če je, sklic na
ustrezen zakon ali druge predpise 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 opravljanje
prevozov v cestnem prometu ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 035-32-ŠP01/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT
Valuta: potrdilo o plačilu mora biti priloženo ponudbi.
Pogoji in način plačila: nakazlio na TRR:
01341-0100011132 s sklicem 714. Namen
nakazila: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 8. 2004, do
10. ure.
Na sprednji strani zapečatene kuverte
v kateri je ponudba za razpis naj bo vidno
označeno: »Ne odpiraj – Javni razpis šolski
prevozi«.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 9. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 8. 2004
ob 13. uri, sejna soba Občine Vuzenica,
Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2004.
Občina Vuzenica
Št. 433-01-70/2004-2
Ob-20330/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance RS, kontaktni osebi:
Neva Žibrik, Avgust Janežič, Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-81
ali 01/478-54-65, faks 01/478-57-21, elektronska pošta: neva.zibrik@mf-rs.si, avgust.janezic@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.sigov.si/mf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storite: kategorija storitve 08.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum. ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KD-04 Razvoj nove metode
ugotavljanja katastrskega dohodka.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
posodobitev navodila za ugotavljanje
in valorizacijo katastrskega dohodka
po obstoječem Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka, določitev
količnikov za valorizacijo katastrskega
dohodka po posameznih katastrskih kulturah za leto 2005 in razvoj nove metode
ugotavljanja katastrskega dohodka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je opredeljen v tehnični dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 9. 2004 in/ali konec
30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
zvarovanje za dobro izvedbo posla (10%)
od vrednosti posla; do 30,000.000 SIT bianco menica, nad 30,000.000 SIT bančna
garancija.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in
tehničnih sposobnosti: izpisek iz sodnega
ali drugega registra, ki ni starejši od 90 dni
glede na datum odpiranja ponudb.
Potrdilo sodišča ali drugega organa, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije:
– izjava ponudnika, da ni prenehal z
opravljanjem dejavnosti,
– izjava ponudnika, da proti njemu ni
bila izdana pravnomočna odločba, ki bi mu
onemogočala opravljanje poslovanja,
– potrdilo, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo davčnega urada, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke, ki ne
sme biti starejše od 30 dni,
– garancije za dobro izvedbo posla,
– specifikacija ponudbe,
– dokazila, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
(seznam in reference izvajalcev).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o usposobljenosti
za izvajanje predmetne naloge (certifikati,
diplome, reference ....).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. reference izvajalcev (30 %),
2. vsebina in terminski plan ponudbe
(30%),
3. reference podjetja (20%),
4. cena (20 %).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) podrobnejša merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 8. 2004.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun
01100-1000616337, model 11, sklic
16110-7130007-00002004 za tiskan izvod

80 / 23. 7. 2004 /

5069

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

razpisne dokumentacije; pri prevzemu dokumentacije preko spletnih strani plačila ni.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 8. 2004 ob
11. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 4 mesece.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 8. 2004
ob 13. uri, Ljubljana, Župančičeva 3.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Ministrstvo za finance

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: povezovalna cesta Stanežiče-Brod.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– predhodna dela.
– izdelava projektne dokumentacije za
Navezovalno cesto Stanežiče-Brod.
– izdelava strokovnih podlag za pričetek
priprave DLN za Navezovalno cesto Stanežiče-Brod.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Terminski plan dela: 14 dni od datuma
veljavnosti pogodbe.
Rok za oddajo projektne dokumentacije
v pregled recenzijski komisiji je 4 mesece od
datuma veljavnosti pogodbe.
Po opravljeni zadnji recenzijski komisiji je
rok za dokončanje vseh del 21 dni po prejemu zabeležke recenzijske komisije. Rok izdelave dopolnjenega idejnega projekta je 30
dni po zaključku stališč do pripomb iz javne
razgrnitve državnega lokacijskega načrta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,620.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbo: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d.. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
Ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju Ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila, v zadnjih treh letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 8. 2004.

Št. 659/04
Ob-20334/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba:
Andrej Cvelbar, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 478-33-11, faks 478-32-90,
elektronska pošta: andrej.cvelbar@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: Aco Trampuž,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
478-33-11, faks 478-32-90, elektronska pošta: Aco.trampuz@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za gospodarstvo,
kontaktna oseba: Aco Trampuž, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
478-32-57, faks 478-32-90, elektronska
pošta: Aco.trampuz@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je javno naročilo
tehnične pomoči za izvedbo projektov
Phare št. 2003/004-938.13 (Vzpostavitev
sistema vse na enem mestu – VEM),
2003/004-938.15 (Konsolidacija izbranih
tehnoloških centrov) in 2003/004-938.16
(Znanstveni in tehnološki univerzitetni
»spin-off« inkubatorji).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): K74.14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: trije
strokovnjaki – vodje skupine, trije strokovnjaki za finance, trije mlajši strokovnjaki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 13 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: sodelovanje na razpisu
je odprto vsem pravnim in fizičnim osebam,
registriranim v Republiki Sloveniji.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega oziroma
drugega ustreznega registra.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 8. 2004 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 8. 2004
ob 11. uri; Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: Phare št.
2003/004-938.13, 2003/004-938.15 in
2003/004-938.16.
VI.4) Dodatne informacije: projekti Phare:
Vzpostavitev sistema vse na enem mestu
– VEM, Konsolidacija izbranih tehnoloških
centrov in Znanstveni in tehnološki univerzitetni »spin-off« inkubatorji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2004.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-1/04
Ob-20339/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad, Ulica XIV
divizije 4,3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženirirng
d.o.o., kontaktna oseba: Marija Virant,
univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-45,
faks 01/306-82-51, elektronska pošta: marija.virant@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženirirng d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženirirng d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava idejnega projekta povezovalne
ceste Stanežiče – Brod.
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Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 26. 08. 2004 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 8. 2004
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-20342/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV.
divizije 4,3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Metka Pavčič, univ. dipl.
inž. grad., Ul. Talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/23-43-221, faks 02/23-43-225,
elektronska pošta: metka.pavcic@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
PGD, PZI in PZR AC odseka Beltinci–Pince, pododsek Lendava–Pince z odcepom
hitre ceste na Dolgo vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC odsek Beltinci–Pince,
pododsek Lendava–Pince z odcepom hitre
ceste na Dolgo vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: vsa
projektna dokumentacija (PGD, PZI in PZR)
mora biti izdelana ločeno za posamezne
sklope gradnje, in sicer:
– sklop 1 – 1. faza, 1. etapa – AC
v 1/2 NPP 21,20 od km 4+550 do km
13+000 in AC v NPP 26,20 od km 13+000
do km 13+671 po ReNPIA – gradnja med
2005-2006,
– sklop 2 – 1. faza, 2. etapa – AC v 1/2
NPP 21,20 od km 0+000 do km 4+550 po
ReNPIA – gradnja med 2007-2010,
– sklop 3 – 2. faza, 1. etapa – dograditev
AC v NPP 21,20 po ReNPIA – gradnja med
2011-2013,
– sklop 4 – 2. faza, 2. etapa – hitra cesta
od km 0+350 do 3+150 po ReNPIA – gradnja med 2011-2013,
– sklop 5 – 3. faza – dograditev AC v
NPP 26,20.
Projektna dokumentacija za posamezni
sklop mora biti zaključena celota. Popisi del
in projektantski predračun mora biti skrbno
razdeljen na posamezne sklope gradnje.
Sklop 5 ni predmet tega razpisa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 400 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 21,600.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo financirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
finančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika, dovoljenje za opravljanje
dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o finančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila, zaključenih od leta 1996 do danes,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 69 z dne 24. 6.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 8. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 8. 2004 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 8. 2004
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Ob-20344/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, kontaktne osebe: Boštjan Purkat,
Dušan Cirar, Vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.pukat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
kontaktne osebe: Boštjan Purkat, Dušan
Cirar, Vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.pukat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 200/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
selitve vojaško diplomatskih predstavnikov v in iz tujine, ki zajemajo selitve
pisarniške, stanovanjske in druge opre-
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me za potrebe zaposlenih. Storitev mora
biti izvedena na način »od vrat do vrat« in
mora zajemati:
– organizacijo prevoza »od vrat do vrat«
z vsemi spremljajočimi špediterskimi stroški in potrebnimi carinskimi formalnostmi
(organizirano glede na destinacijo, količino
in vrsto selitvenih predmetov):
– cestni ali železniški prevoz,
– letalski prevoz,
– ladijski prevoz,
– zavarovanje selitvenih predmetov;
– zagotovitev ustrezne embalaže za selitvene predmete;
– pakiranje in iznos oziroma vnos
selitvenih predmetov iz oziroma v
stanovanje/poslovni prostor;
– natovarjanje in raztovarjanje ter odvoz
embalaže.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: destinacije skladne s
potrebami naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
33,000.000 SIT v obdobju dveh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predviden začetek izvajanja pogodbe je september 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: 1.1. Za pravne osebe (gospodarske družbe)
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence;
1.2. Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
a) overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu z 44. členom
ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
ni potrebno.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe in lastna
izjava v skladu z 44. členom ZJN-1-UPB1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali

pridobitev pozitivnega varnostnega mnenja
za pravno osebo in neposredne izvajalce
pogodbenih storitev. Varnostno mnenje
poda pristojna služba MORS v skladu z Zakonom o obrambi (ZO) (Ur. l. RS, št. 82/94,
44/97, 87/97, 13/98, 87/01, 47/02) (dokazilo:
podpisana krovna izjava)
– izvajalec mora izpolniti, podpisati in
žigosati ponudbo-cene;
– izvajalec mora podpisati in žigosati
krovno izjavo;
– izvajalec mora podpisati in žigosati
vzorec pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena;
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 23. 8. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo. 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 200/2004-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika z številko
faks-a, št. javnega naročila, elektronski naslov, na katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati
elementov razpisne dokumentacije, ki se
nanašajo na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: do 23. 8. 2004, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora biti veljavna za
čas trajanja pogodbe, cene iz ponudbe pa
se lahko po 12 mesecih od sklenitve pogodbe valorizirajo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 8. 2004
ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo

likvidacijski postopek, drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri
ima sedež;
Dokazilo: 4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oziroma
pristojnega organa;
4.2. za fizične osebe: (samostojni podjetniki in obrtniki): overjeno potrdilo, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je finančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo: fotokopija obrazca BON 1 in
BON 2 skupaj, izdanih v letu 2004 ali
fotokopija BON –1/P izdanih v letu 2004
ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih
v letu 2004.
b) Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo: Originalno potrjena napoved
za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti
za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
Originalno potrdilo banke, pri kateri imajo
odprt bančni račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na bančnem računu
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvajalec mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
za kvalitetno izvedbo posamezne storitve
doma in v tujini (dokazilo: podpisana krovna
izjava – priloga 2 in priložen opis);
– izvajalec mora biti sposoben istočasno
izvesti vsaj dve selitvi na različne destinacije
na območju Evrope (primer: Ljubljana-Moskva in Beograd-Ljubljana) (dokazilo: podpisana krovna izjava);
– izvajalec mora zagotavljati pravočasnost izvedbe selitve na zahtevani destinaciji
skladno z zahtevo naročnika (dokazilo: podpisana krovna izjava);
– izvajalec mora po potrebi organizirati
tudi začasni izvoz blaga (primer: avtomobil)
(dokazilo: podpisana krovna izjava);
– izvajalec mora imeti lastno skladišče,
varovano 24 ur na dan z video nadzorom,
strokovnim varnostnim osebjem in alarmnim sistemom (dokazilo: podpisana krovna
izjava);
– izbrani ponudnik mora pred sklenitvijo
pogodbe zagotoviti vse potrebne podatke za

Stran

Stran

5072 /

Št.

80 / 23. 7. 2004

Št. 3350-10/2004/1
Ob-20414/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za informacijsko družbo v svojem imenu ter v
imenu in za račun naročnika Republika
Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, kontaktna oseba: Miha Ušeničnik, Tržaška cesta 21, 1508 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/01/478-82-22, faks
+386/01/478-81-42, elektronska pošta: miha.usenicnik@gov.si, internetni naslov: http:
//mid.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: izvajanje strokovnega gradbenega nadzora nad izvedbenimi deli – izgradnja infrastrukture za širokopasovna omrežja
na podlagi ukrepa 1.4 EPD na področju Republike Slovenije.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3350-10/2004.
II.1.6) Opis/predmeta javnega naročila:
izvajanje strokovnega gradbenega nadzora nad izvedbenimi deli – izgradnja
infrastrukture za širokopasovna omrežja
na podlagi ukrepa 1.4 EPD na področju
Republike Slovenije. Nadzor se bo izvajal na 3. geografsko ločenih območjih
– sklopih. Z izbranim izvajalcem bo za
vsako območje sklenjen okvirni sporazum, na podlagi katerega bo naročnik v
obsegu, ki ga bo potreboval, po vnaprej
določenih cenah naročil izvedbo gradbenega nadzora posameznega projekta
na območju – sklopu. Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje oddati
določene količine storitev na posameznem območju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe Lokacije na območju
Republike Slovenije.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: 74262000.
II.1.9.) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje strokovnega gradbenega nadzora nad
gradbenimi deli – izgradnja nfrastrukture za
širokopasovna omrežja na podlagi ukrepa
1.4 EPD na področju Republike Slovenije.
Nadzor se bo izvajal na 3. geografsko ločenih območjih – sklopih. Sklopi – območja so
definirani v razpisni dokumetnaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali roki za
zaključek: začetek 15. 8. 2004 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
končanju posameznega projekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
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ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Iz prijave mora biti razvidno, da kandidat posluje v skladu z veljavnimi predpisi
in navodili kandidatom. Prijava ne vsebuje
lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih
elementih.
2. Iz prijave oziroma prilog mora biti razvidna registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila (razvidno iz
registrskih listov in obrazca prijava in ponudba).
3. Iz prijave oziroma prilog mora biti razvidno, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (razvidno iz potrdila Ministrstva za pravosodje in obrazca prijava in ponudba).
4. Reference: kandidat izkaže, da je
kadarkoli v zadnjih treh letih od objave
javnega naročila (od leta 2001) opravil vsaj
dva podobna strokovna nadzora (podobna
po predmetu nadzora – izgradnja ustrezne
kanalizacije ter podzemno polaganje optičnih, elektro ali telekomunikacijskih vodov, ter
podobna po vrednosti izvedenih del nad katerimi se je izvajal nadzor – nad 10 mio SIT)
(razvidno iz obrazca prijava in ponudba)
5. Za vsak sklop, za katerega kandidira:
kandidat izkaže, da ima vsaj en redno zaposlen kader, ki ima potrdilo Inženirske zbornice o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev
ali odgovornih projektantov. Ponudnik izkaže, da prijavljeni kader izpolnjuje zakonske
pogoje (ZGO-1) za strokovni nadzor nad
predmetnim javnim naročilom (izgradnja širokopasovnih optičnih povezav) (razvidno iz
priloge 5 ter obrazca prijava in ponudba).
III.2.1.1) Pravni status-obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodnega registra,
2. Potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Če je, sklic na
ustrezen zakon ali druge podpise: ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
A) najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3350-10/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije ali dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 11. 8. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je brezplačno mogoče dobiti na
spletnih straneh naročnika na naslovu http:
//mid.gov.si, področje Razpisi.
IV.3.3.) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 8. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1 Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav v tej fazi
omejenega postopka ni javno.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da. Če se, navedite projekt/program
in kakršen koli uporaben sklic: Enotni programski dokument 2004-2006, Ukrep 1.4
Prve prednostne naloge – Spodbujanje
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 19. 7. 2004.
Ministrstvo za informacijsko družbo
Št. 011-04-2/2004
Ob-20518/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba:
Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si,
internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1 .
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
študija prometno varnostne analize z dimenzioniranjem in predlogom optimalne
ureditve križišča Laško 1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta G1-5 Celje
– Šmarjeta.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
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– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: Izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste);
– reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.

v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: Izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste);
– reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu);

ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 8. 2004, do 8.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe. 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 8. 2004
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Direkcija RS za ceste
Št.011-04-2/2004
Ob-20520/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
študija prometno varnostne analize z dimenzioniranjem in predlogom optimalne
ureditve križišča Ozeljan.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta R2-444 Selo
– Nova Gorica in cesta R3-615 tri hiše
– Volčja Draga.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
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– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole);
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 8. 2004 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejem ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 8. 2004
ob 9.30, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20522/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
študije idejne rešitve za ureditev odseka
»črne točke« Kamnik–Ločica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta R2-414 Kamnik–Ločica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 8. 2004 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 8. 2004
ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Direkcija RS za ceste
št. 011-04-2/2004
Ob-20523/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic , Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
študije idejne rešitve za ureditev odseka »črne točke« Vreme–Ribnica na cesti
R2-405/1018.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta R2-405-Matavun–Ribnica.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava
o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v
višini prvih štirih predvidenih obračunov,
dana pod materialno in kazensko odgovornostjo ali potrdilo banke o možnosti najetja
posojila v višini prvih štirih predvidenih obračunov;

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
študije idejne rešitve za ureditev odseka
»črne točke« skozi naselje Dravograd
cesta G1-1/0240.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: cesta G1-1 Vič–Dravograd.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni

– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 8. 2004 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 8. 2004
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-20525/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: obrazec BON2 oziroma drugo enakovredno
dokazilo ali potrdilo ponudnikove poslovne
banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v višini prvih štirih predvidenih obračunov, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila
v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 8. 2004 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 8. 2004
ob 11.30; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-2/2004
Ob-20529/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
študije idejne rešitve za ureditev odseka
»črne točke« Črmošnjice – Črnomelj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: cesta R1-216 Črmošnjice
– Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je
ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,

da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v
vsakem izmed preteklih treh poslovnih let
(2001, 2002, 2003) znaša najmanj v višini
trikratne vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o letnih prihodkih, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred oddajo
ponudbe ni bil blokiran (dokazilo: Obrazec
BON2 oziroma drugo enakovredno dokazilo
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih
predvidenih obračunov ali možnost najetja
kredita v enakem znesku (dokazilo: Izjava
o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v
višini prvih štirih predvidenih obračunov,
dana pod materialno in kazensko odgovornostjo ali potrdilo banke o možnosti najetja
posojila v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: Poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse
zapadle poslovne in finančne obveznosti
(dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik do njih poravnane vse zapadle poslovne in finančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema
in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih specifikacijah za
javne ceste (dokazila: Popis zagotovljenih
tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega
naročila; Izpolnjena, podpisana in žigosana
izjava ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi specifikacijami za
javne ceste);
– reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo:
Izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 8. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delovnik od 8. do 12.
ure. Stroški razpisne dokumentacije se
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 8. 2004 do 8. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejem ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 8. 2004
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Direkcija RS za ceste

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. rok dobave,
4. garancija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: JN/02/
2004/TS-TSS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 8. 2004 do
14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2004 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe. 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponud, 19. 8. 2004, ob 9. uri, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2004.
Geoplin d.o.o., Ljubljana

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1122/04

Ob-20327/04

Preklic
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, preklicuje objavo
javnega razpisa z oznako JN 21/04: »Dobava kabelskih montažnih transformatorskih
postaj 20/0,4 kV ter opreme s.n. in n.n.«, ki
je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 74 z dne 9. 7.
2004, Ob-18662/04.
Ponudnikom, ki so že vplačali 10.000 SIT
(z DDV) za dvig razpisne dokumentacije, bo
znesek vrnjen.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-20125/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, kontaktna oseba: Jurij Fašalek, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-06-00, faks 01/582-06-01, elektronska pošta: Jurij.fasalek@geoplin.si, internetni naslov: www.geoplin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/02/2004/TS-TSS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup 46 elektronskih korektorjev za
vgradnjo v 19″ razdelilno omaro s pripadajočima pretvornikom tlaka in pretvornikom temperature.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
46 kosov korektorjev za vgradnjo v 19″ razdelilno omaro s pripadajočima pretvornikoma tlaka in temperature.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 55 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenega zneska.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo. Naročnik bo dostavljeno blago
plačal na podlagi izstavljenega računa, v 30
dneh po količinskem in kakovostnem prevzemu blaga.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, da je ponudnik, k ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki jih je
dolžan poravnati;
– ponudnik mora biti član organizacije ali
združenja izvajalcev storitev, ki so predmet
javnega naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno po predpisih
države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora predložiti naslednje certifikate:
– certifikat o odobritvi tipa merila, ki ga je
za ponujeni tip elektronskega korektorja izdalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
RS, Urad za meroslovje;
– ATEX certifikat za pretvornik tlaka;
– tovarniški kalibracijski certifikat za pretvornik tlaka;
– certifikat o sledljivosti materiala po EN
10204 3.1 B za pretvornik tlaka;
– ATEX certifikat za pretvornik temperature;
– tovarniški kalibracijski certifikat za pretvornik temperature.
III.2.1.4) Drugi podatki – ostali pogoji:
– izjava ponudnika, da bo blago dobavil
v določenem roku,
– ponudnik mora predložiti izpolnjen in
potrjen obrazec-tehnične zahteve za opremo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da. Če je, sklic na
ustrezen zakon ali druge predpise: Energetski zakon, Zakon o urejanju prostora.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.

Stran

Št. 006391
Ob-20127/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, kontaktna oseba: Jurij Fašalek, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-600, faks 01/58-20-601, elektronska pošta: Jurij.fasalek@geoplin.si, internetni naslov: www.geoplin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Isti kot v I.1;dvig dokumentacije
po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/03/2004/TS-TSS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup 23 baterijskih elektronskih korektorjev za vgradnjo na steno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
23 kosov baterijskih korektorjev za vgradnjo
na steno
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 55 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10 % ponudbenega zneska.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo dostavljeno blago
plačal na podlagi izstavljenega računa, v
30 dneh po količinskem in kakovostnem
prevzemu blaga.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež,
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki jih je
dolžan poravnati,
– ponudnik mora biti član organizacije ali
združenja izvajalcev storitev, ki so predmet
javnega naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali združenju obvezno po predpisih
države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti
naslednje certifikate:
– certifikat o odobritvi tipa merila, ki ga je
za ponujeni tip baterijskega korektorja izdalo
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS,
Urad za meroslovje,
– ATEX certifikat,
– tovarniški kalibracijski certifikat.
III.2.1.4) Drugi podatki: ostali pogoji:
– izjava ponudnika, da bo blago dobavil
v določenem roku,
– ponudnik mora predložiti izpolnjen
in potrjen obrazec – tehnične zahteve za
opremo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. rok dobave,
4. garancija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN/03/2004/TS-TSS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 8. 2004 do
14.ure
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 8. 2004, do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb; 19. 8. 2004 ob 9.45; Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15 7. 2004.
Geoplin d.o.o., Ljubljana
Št. 102/3047/2004
Ob-20276/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Marko Hrast, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: marko.hrast@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Andreja Mihevc, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava VN opreme za objekte RTP Maribor, RTP Podlog, RTP Beričevo, RTP
Cerkno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP Maribor, RTP Podlog,
RTP Beričevo, RTP Cerkno.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
2) Kratek opis: dobava odklopnikov.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 2:
2) Kratek opis: dobava ločilnikov.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 3:
2) Kratek opis: dobava podpornih izolatorjev.
3) Obseg in količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.

Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
VN opreme za objekte RTP Maribor, RTP
Podlog, RTP Beričevo, RTP Cerkno, skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljenih dobavah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokuemntacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena (75%),
2. tehnične prednosti naprav za določen
objekt (10%),
3. rok dobave opreme (8%),
4. usposobljenost vzdrževalnega osebja
naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa
opreme in prisotnost pooblaščenega serviserja v Sloveniji (7%).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT (5.000 + 1.000 DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na PEE
št. 102.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 9. 2004, do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanj: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 9. 2004
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV.
nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

(A) Najnižja cena.
1. cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,ki jo je dokumentu določil naročnik:
JN/01/2004/TS-SG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 8. 2004 do
14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 8. 2004 do 14.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum 1. 9. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb; 11. 8. 2004 ob 10. uri; Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana

Gradnje
Ob-20350/04
Popravek
V objavi javnega razpisa na vodnem,
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju – gradnje, za izvedbo ročnih, zemeljskih in gradbenih del, naročnika
Javno komunalno podjetje Šentjur, d.o.o.,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77 z
dne 16. 7. 2004, Ob-19236/04, stran 4886,
se v IV.3.2) točki popravi cena razpisne dokumentacije in pravilno glasi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 8. 2004.
Cena 18.000 SIT (z DDV).
Uredništvo

Storitve
Ob-20430/04
Preklic
Naročnik Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
preklicuje javni razpis »Izdelava projektne
dokumentacije in dobava opreme za sožig lesnih sekancev na kotlu 3«, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 74 z dne 9. 7. 2004,
Ob-18723/04.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 07241
Ob-20328/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, kontaktna oseba: Pavel Šuštar, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-600, faks 01/58-20-601, elektronska pošta: Pavel.sustar@geoplins.si, internetni naslov: www.geoplin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1. Dvig dokumentacije
po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/01/2004/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: storitev izvedbe pregledov trase prenosnih
plinovodov z IR/VIDEO/GPS sistemom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih specifikacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zračni
pregled tras prenosnih plinovodov z eviden-

tiranjem na elektronskem mediju sprememb
na trasi plinovodov in ugotavljanje morebitnih puščanj.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 1. 10. 2004 in konec
1. 11. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
drugi fazi postopka, mora ponudnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti z
vključenim 20% DDV in rokom veljavnosti
še 15 dni po uspešni izvršitvi del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu
v roku 30 dni po izstavitvi posameznega
računa na naslednji način:
– 50% virmansko nakazilo,
– 50% verižno kompenzacijo v plačilnem roku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež,
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne in kadrovske sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodki ponudnika v
letih 2000, 2001 in 2002 morajo biti večji kot
200,000.000 SIT,
– ponudnik mora imeti izpolnjene pogoje,
ki jih naročnik zahteva v zvezi z referencami
in predložiti obrazec reference,
– ponudnik mora imeti za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom, zaposlenih
vsaj pet, delavcev od katerih morajo imeti
vsaj eden izobrazbo za področje opravljanja
letalskih operacij (če ima helikopter v svoji
lasti), vsaj en delavec mora imeti opravljen
termografski tečaj za delo z infrardečo kamero in vsaj en vodja projekta z najmanj
minimalno izobrazbo, ki je zahtevana po
ZGO-1 (77. člen).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti v svoji lasti ali v
najemu vsaj en helikopter z vgrajeno IR kamero in video kamero v skladu s tehničnimi
specifikacijami za izvedbo zračnih pregledov trase plinovoda. Kolikor je helikopter v
najem, mora najem dokazati s pogodbo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:

Stran

Javni razpis za
koncesijo gradnje
Ob-20345/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, kontaktna oseba: Primož Tonkli, Ljubljanska cesta 69, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/722-01-00, faks
01/721-40-05, elektronska pošta: komunalne.zadeve@domzale.si, internetni naslov:
www.domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Domžale, kontaktna
oseba: Primož Tonkli, Ljubljanska cesta 69,
1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/722-01-00,
faks 01/721-40-05, elektronska pošta: komunalne.zadeve@domzale.si,
internetni
naslov: www.domzale.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Domžale, kontaktna
oseba: Primož Tonkli, Savska 2, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/722-01-00, faks
01721-40-05, elektronska pošta: komunalne.zadeve@domzale.si, internetni naslov:
www.domzale.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
kandidature: Občina Domžale, kontaktna
oseba: Primož Tonkli, Ljubljanska cesta 69,
1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/722-01-00,
faks 01721-40-05, elektronska pošta: ko-
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munalne.zadeve@domzale.si,
internetni
naslov: www.domzale.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Opis: opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe »urejanje
in vzdrževanje občinskih cest«.
II.1.3) Lokacija: Občina Domžale.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kategorizirane občinske ceste in kolesarske steze
v Občini Domžale.
III.1.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradenj, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: registrirano podjetje za izvajanje dejavnosti gradbenih del – nizke gradnje.
III.1.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: odločba o registraciji pri pristojnem državnem organu države v kateri ima sedež.
Za pravne osebe, ki so subjekt vpisa v
sodni register, izpisek iz sodnega registra.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 100
Ob-19888/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: mag. Maja Slovenc,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektronska pošta: Maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za specialno
merilno opremo št. 2-2004.
II.5) Kratek opis: merilna laboratorijska
oprema – osciloskopi – 43 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,960.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene
pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo
za dobave blaga).
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga);
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na tehnične in
komercialne pogoje naročnika.
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Za samostojne podjetnike posameznike
pa priglasitev na davčnem uradu. Dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (obrtno dovoljenje
za to dejavnost).
III.1.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fizične osebe: potrdilo DURS o
plačanih davkih, ki ni starejše od enega
meseca, bilanca stanja in uspeha, overjena
fotokopija davčne napovedi za preteklo leto
in zadnjo odločbo o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti,
– pravne osebe: BON1 ki ni starejši od
enega meseca, bilanco stanja in uspeha za
preteklo leto.
III.1.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: zahtevana minimalna tehnična
oprema iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Merila za oddajo:
– cena – 60 točk,
– tehnična usposobljenost – 30 točk.
Dodatne ugodnosti:

– brezplačno spomladansko čiščenje
cest in pločnik – 5 točk,
– brezplačno izvajanje nadzora nad stanjem cest – 5 točk.
IV.2.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40510-5/04-34.
IV.2.2) Skrajni rok za sprejemanje kandidatur: 21. 9. 2004, do 12. ure.
IV.2.3) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje. slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Dodatne informacije: kandidati lahko zahtevajo dodatna pojasnila in razlage v
zvezi z razpisno dokumentacijo le pisno ali
po elektronski pošti do vključno 10 dni do
poteka roka za oddajo kandidature.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2004.
Občina Domžale

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. _2-2004: Elsinco d.o.o.,
kontaktna oseba: Zvonimir Unijat, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/432-62-77, faks 01/231-73-97, elektronska pošta: office@elsinco.si, internetni naslov: www.elsinco.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,960.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 2-2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

4. sklop: posodobitev registrofonov ASC
Kreutler,
5. sklop: dograditev sistema javnega
alarmiranja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 96,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 57/2004-ODP:
1. sklop: Iskra Transmission d.d., kontaktna
oseba: Marko Boštjančič, Stegne 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-33-50, faks
01/500-35-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena – vrednost
pogodbe: 48,571.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. MORS 57/2004-ODP: 2. sklop:
Procom d.o.o, kontaktna oseba: Stane Ficko,
Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-62-00, faks 01/306-62-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena – vrednost
pogodbe: 12,495.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 57/2004-ODP:
3. sklop: IT 100 d.o.o., kontaktna oseba:
Jože Štuflek, Pod gradom 27, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenija, tel. 01/365-72-50,
faks 01/365-72-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena – vrednost
pogodbe: 6.792.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

Št. 404-08-146/2004-33
Ob-19893/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Jože Mokorel, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel.01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_naročila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 57/2004-ODP, nakup telekomunikacijske opreme.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: sprejemniki osebnega klica,
2. sklop: razširitev obstoječe ISDN telefonske centrale z novim modulom,
3. sklop: digitalni repetitorji za javno
alarmiranje,
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javno naročilo št. MORS 57/2004-ODP:
4. sklop: Kompas Telekomunikacije d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Zajelšnik, Pot k
sejmišču 30, 1000 Ljubjana, Slovenija, tel.
01/530-31-12, faks 01/530-58-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena – vrednost
pogodbe: 19.883.190,72 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 57/2004-ODP:
5. sklop: Siteep d.d., kontaktna oseba:
Beata Šumej Kanduti, Kamniška 41, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-61-00, faks
01/232-21-57.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena – vrednost
pogodbe: 3,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-146/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 29 z dne
26. 3. 2004, Ob-8167/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo RS

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: Helpy d.o.o.,
Dobrave 7a, Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 445.516,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 01/2004: Simps’s
d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.552.438,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: Valencija stoma d.o.o., Župančičeva 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 376.558,53 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: Johnson &
Johnson S.E, Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31.990.031,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: Kemofarmacija d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,315.170,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: Medias inhternational d.o.o., Leskovškova cesta 90,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,020.210,19 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: Medis d.o.o.,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,064.080,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

Ob-19923/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Kovačič Matej, Savska
cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/729-54-40, faks 01/729-54-50.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava tovornega vozila
za pobiranje in odvoz odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost, izpolnjevanje
dodatnih tehničnih zahtev, garancija, rok
dobave, plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/04: AC-Intercar d.o.o.,
Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 22,620.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 05/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-19925/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: mag. Marjan Sever Bračun, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-24, faks 01/300-39-12, elektronska pošta: chc@zd-lj.si, internetni naslov:
www.zd-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: 6 x stomatološka enota s tremi nasadnimi instrumenti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-4/2004: Prodent Int,
d.o.o., kontaktna oseba: Gorenc Damjan,
Zvezna ulica 2a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/520-48-00, faks 01/520-48-22, elektronska pošta: prodent.oprema @siol.com,
internetni naslov: www.prodent-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,803.724 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 25 z dne
19. 3. 2004, Ob-6894/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-20126/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala
Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-82-48, faks 04/586-84-01, elektronska pošta: primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: http://www.sb-je.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: medicinski pripomočki (sukcesivna dobava blaga).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 230,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: Sanolabor
d.d., Leskovškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 85,159.917,57 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 714.067,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o., Skaručna 14a,
1217 Vodice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,636.565,77 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: Interexport
d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,133.753,22 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: J.S. Evro-medical company d.o.o., Jarnikova 7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,609.085,44 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: MM Surgical
d.o.o., Jakšičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,171.768 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 01/2004: Heli
pro d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.409.943,97 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: Metalka zastopstva media d.o.o., Dalmatinova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,845.587,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 25.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da. Če je odgovor da, navedite sklic
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na obvestilo: Uradni list RS, št. 78 z dne 5.
10. 2001, Ob-55963.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-20128/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala
Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-82-48, faks 04/586-84-01, elektronska pošta: primoz.reskovac@sb-je.si., internetni naslov: http://www.sb-je.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: medicinski pripomočki (sukcesivna dobava blaga).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR 01/2004: Iris d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,043.741,94 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR 01/2004: Interpart
d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,145.653,46 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 25.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 78 z dne 5. 10.
2001, Ob-55963.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-20130/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Vanja Herman, ek., Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-000,
faks 03/42-33-666, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov:
www.sb-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: kategorija
blago.
II.5) Kratek opis: dobava režijskega, pisarniškega, tekstilnega in drugega materiala - skupina 5 (razpisna dokumentacija
za II. fazo z dne 1. 12. 2003).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena skupna vrednost celotnega
naročila je 126,000.000SIT na letni ravni
oziroma 378,000.000 SIT za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

javno naročilo št. 1/2001/Nabava - skupina
5: Sanolabor d.d., Leskovškova 4, Ljubljana,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 25,627.700
SIT, najvišja ponudba 28,666.500 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 29, z dne 5. 4.
2002, Ob-66840.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-20133/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Sabina Špegljič, ek. Oblakova ulica 5, Celje,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-000, faks
03/42-33-666, elektronska pošta: info@sbcelje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava dializno potrošnega materiala (razpisna dokumentacija za II. fazo z dne 17. 12. 2003).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 600 milj. SIT v obdobju 3 let oziroma
200 milj. na letni ravni.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2003 za artikle pod šiframi: 28.01.06, 28.02.27, 28.02.28, 28.02.29,
28.02.30, 28.02.31, 28.02.32, 28.02.33,
28.02.34: Auremiana d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, Sežana, 6210 Sežana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (z DDV):
Ali: artikel št. 28.01.06 - najnižja ponudba
4.608 SIT, najvišja ponudba 9.312 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.27 - najnižja ponudba 2.440,11 SIT, najvišja ponudba
2.440,11 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.28 - najnižja ponudba
843,18 SIT, najvišja ponudba 843,18 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.29 - najnižja ponudba
843,18 SIT, najvišja ponudba 843,18 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.30 - najnižja ponudba
843,18 SIT, najvišja ponudba 843,18 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.31 - najnižja ponudba
11.158,74 SIT, najvišja ponudba 11.158,74
SIT,
Ali: artikel št. 28.02.32 - najnižja ponudba 1.010,35 SIT, najvišja ponudba
1.010,35 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.33 - najnižja ponudba 1.010,35 SIT, najvišja ponudba
1.010,35 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.34 - najnižja ponudba 3.049,76 SIT, najvišja ponudba
3.049,76 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2003 za artikle
pod šiframi: 28.01.03, 28.01.04, 28.01.11,
28.01.12, 28.01.18, 28.01.19, 28.01.20,
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28.01.21, 28.01.22, 28.01.33, 28.01.34,
28.01.37, 28.01.39, 28.01.40, 28.02.07,
28.02.08, 28.02.09, 28.02.10, 28.02.11,
28.02.12, 28.02.13, 28.02.14, 28.02.15,
28.02.16, 28.02.17, 28.02.18, 28.02.19,
28.02.20, 28.02.21, 28.02.22, 28.02.23,
28.02.24, 28.02.25: Diam d.o.o., Cesta na
Roglo 13, Zreče, 3214 Zreče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (z DDV):
Ali: artikel št. 28.01.03 - najnižja ponudba
4.065,60 SIT, najvišja ponudba 5.244 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.04 - najnižja ponudba
4.065,60 SIT, najvišja ponudba 5.244 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.11 - najnižja ponudba
5.082 SIT, najvišja ponudba 6.138 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.12 - najnižja ponudba
6.388 SIT, najvišja ponudba 7.812 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.18 - najnižja ponudba
124,06 SIT, najvišja ponudba 192 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.19 - najnižja ponudba
124,06 SIT, najvišja ponudba 192 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.20 - najnižja ponudba
124,06 SIT, najvišja ponudba 174 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.21 - najnižja ponudba
124,06 SIT, najvišja ponudba 174 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.22 - najnižja ponudba
344,36 SIT najvišja ponudba 488,25 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.33 - najnižja ponudba
46,46 SIT, najvišja ponudba 46,46 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.34 - najnižja ponudba
14,52 SIT, najvišja ponudba 14,52 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.37 - najnižja ponudba
291,45 SIT, najvišja ponudba 307,50 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.39 - najnižja ponudba
12.997,20 SIT, najvišja ponudba 17.848,80
SIT,
Ali: artikel št. 28.01.40 - najnižja ponudba
7.745,80 SIT, najvišja ponudba 7.968 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.07 - najnižja ponudba 1.887,60 SIT, najvišja ponudba
1.887,60 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.08 - najnižja ponudba 1.798,60 SIT, najvišja ponudba
1.798,60 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.09 - najnižja ponudba 2.055,92 SIT, najvišja ponudba
2.055,92 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.10 - najnižja ponudba
178,55 SIT, najvišja ponudba 178,55 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.11 - najnižja ponudba
32.089,20 SIT, najvišja ponudba 32.089,20
SIT,
Ali: artikel št. 28.02.12 - najnižja ponudba
52.417,20 SIT, najvišja ponudba 52.417,20
SIT,
Ali: artikel št. 28.02.13 - najnižja ponudba 8.276,40 SIT, najvišja ponudba
8.276,40 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.14 - najnižja ponudba
65.340 SIT, najvišja ponudba 65.340 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.15 - najnižja ponudba 1.481,04 SIT, najvišja ponudba
1.481,04 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.16 - najnižja ponudba 2.625,70 SIT, najvišja ponudba
2.625,70 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.17 - najnižja ponudba 8.276,40 SIT, najvišja ponudba
8.276,40 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.18 - najnižja ponudba 3.194,40 SIT, najvišja ponudba
3.194,40 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.19 - najnižja ponudba 3.194,40 SIT, najvišja ponudba
3.194,40 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.20 - najnižja ponudba 2.323,20 SIT, najvišja ponudba
2.323,20 SIT,

28.01.25, 28.01.26, 28.01.27: Medinova
d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (z DDV):
Ali: artikel št. 28.01.01 - najnižja ponudba
3.348 SIT, najvišja ponudba 4.860 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.10 - najnižja ponudba
6.840 SIT, najvišja ponudba 7.114,80 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.23 - najnižja ponudba 1.030,75 SIT, najvišja ponudba
1.536,05 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.25 - najnižja ponudba
1.030,75 SIT, najvišja ponudba 1.838 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.26 - najnižja ponudba 1.030,75 SIT, najvišja ponudba
1.575,40 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.27 - najnižja ponudba 1.030,75 SIT, najvišja ponudba
1.536,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2003 za artikle pod šiframi:
28.01.16, 28.01.24, 28.01.28, 28.01.29,
28.01.35, 28.01.36, 28.01.38, 28.01.41,
28.02.01, 28.02.02, 28.02.04, 28.02.05,
28.02.06, 28.02.10: Medis, d.o.o., Brnčičeva
1, Ljubljana, 1000, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (z DDV):
Ali: artikel št. 28.01.16 - najnižja ponudba
7.260 SIT, najvišja ponudba 10.458 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.24 - najnižja ponudba 1.195,50 SIT, najvišja ponudba
2.363,13 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.28 – najnižja ponudba 1.236,90 SIT, najvišja ponudba
2.625,70 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.29 - najnižja ponudba 1.234,73 SIT, najvišja ponudba
2.284,35 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.35 - najnižja ponudba
428,58 SIT, najvišja ponudba 433,24 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.36 - najnižja ponudba
672,70 SIT, najvišja ponudba 672,70 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.38 - najnižja ponudba
355 SIT, najvišja ponudba 367,60 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.41 - najnižja ponudba
129,50 SIT, najvišja ponudba 5.996,40 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.01 - najnižja ponudba
2.510 SIT, najvišja ponudba 2.510 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.02 - najnižja ponudba
1.346 SIT, najvišja ponudba 1.350 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.04 - najnižja ponudba
1.348 SIT, najvišja ponudba 1.350 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.05 - najnižja ponudba
1.591 SIT, najvišja ponudba 1.591 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.06 - najnižja ponudba
6.115 SIT, najvišja ponudba 6.115 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.10 - najnižja ponudba
72 SIT, najvišja ponudba 178,55 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 3 .2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 96 z dne 3. 10.
2003, Ob-102833.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni naredil
izbora pri artiklih pod št. 28.02.25, 28.01.32
in 28.02.03.

Ali: artikel št. 28.02.21 - najnižja ponudba
1.597,20 SIT, najvišja ponudba 2.760 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.22 - najnižja ponudba 2.250,60 SIT, najvišja ponudba
2.250,60 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.23 - najnižja ponudba 2.250,60 SIT, najvišja ponudba
2.250,60 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.24 - najnižja ponudba 2.250,60 SIT, najvišja ponudba
2.250,60 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.25 - najnižja ponudba
580,80 SIT, najvišja ponudba 580,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2003 za artikle
pod šiframi: 28.01.05, 28.01.07, 28.01.08,
28.01.09: Gopharm d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija 1D, Nova Gorica, 5000 Nova
Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (z DDV):
Ali: artikel št. 28.01.05 - najnižja ponudba
4.198,00 SIT, najvišja ponudba 5.244 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.07 - najnižja ponudba
4.314 SIT, najvišja ponudba 5.929,20 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.08 - najnižja ponudba
4.716 SIT, najvišja ponudba 6.912 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.09 - najnižja ponudba
4.859 SIT, najvišja ponudba 6.912 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2003 za artikle
pod šiframi: 28.01.02, 28.01.13, 28.01.14,
28.01.15, 28.01.17, 28.01.23, 28.01.26,
28.01.27, 28.01.31, 28.02.26: Lek d.d.,
Verovškova 57, Ljubljana, 1526 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (z DDV):
Ali: artikel št. 28.01.02 - najnižja ponudba
3.444 SIT, najvišja ponudba 5.160 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.13 - najnižja ponudba
5.244 SIT, najvišja ponudba 6.138 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.14 - najnižja ponudba
5.640 SIT, najvišja ponudba 6.534 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.15 - najnižja ponudba
5.640 SIT, najvišja ponudba 7.260 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.17 - najnižja ponudba
6.948 SIT, najvišja ponudba 9.292 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.23 - najnižja ponudba 1.300,75 SIT, najvišja ponudba
1.536,05 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.26 - najnižja ponudba 1.030,75 SIT, najvišja ponudba
1.575,40 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.27 - najnižja ponudba 1.030,75 SIT, najvišja ponudba
1.536,05 SIT,
Ali: artikel št. 28.01.31 - najnižja ponudba 2.343,60 SIT, najvišja ponudba
2.343,60 SIT,
Ali: artikel št. 28.02.26 - najnižja ponudba
1.950 SIT, najvišja ponudba 1.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2003 za artikle
pod šiframi: 28.01.01, 28.01.10, 28.01.23,
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 17123-03-403-101/2003/19
Ob-20135/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-101/2003.
II.5) Kratek opis: dobava letnih in zimskih avtoplaščev, in sicer:
– sklop 1: letni avtoplašči,
– sklop 2: zimski avtoplašči.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,381.952 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 403-101/2003:
Sava Trade d.d., kontaktna oseba: Bojan
Zgonc, Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/280-02-00,
faks +386/1/280-03-19, elektronska pošta:
bojan.zgonc sava-trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 52,311.443,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-101/2003.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 122-124 z dne 12. 12.
2003, Ob-107469 in v Ur. l. RS, št. 2-3 z dne
16. 1. 2004, Ob-536/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-20136/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Stane Mulej, ek. Oblakova ulica 5, Celje,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-000,
faks 03/42-33-666, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava materiala za
popravila in vzdrževanje (razpisna dokumentacija za II. fazo z dne 28.1.2004).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT na letni ravni oziroma. 51,000.000 SIT za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.2) Merila za oddajo
Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev
javno naročilo št. 1/2001/Nabava - skupina
1: Imexa d.o.o., Zaloška 163, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja 2,488.648,72 SIT,
najvišja ponudba 3.273.596,19 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2001/Nabava - skupina
2: Martin d.o.o., Hmeljarska 1, 3310 Žalec,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,582.962,40 SIT, najvišja ponudba
3,098.027,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2001/Nabava - skupina
3: Imexa d.o.o., Zaloška 163, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,320.681,40 SIT, najvišja ponudba
1,676.516,41 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2001/Nabava - skupina
4: Mavrica d.d., Resljeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,955.873,49 SIT, najvišja ponudba
3,389.649,59 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2001/Nabava - skupina
5: Slovenijales trgovina d.o.o., Dunajska 22,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,360.859.08 SIT, najvišja ponudba
1,360.859.08 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2001/Nabava - skupina
6: Slovenijales trgovina d.o.o., Dunajska 22,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 902.805
SIT, najvišja ponudba 1,008.251,79 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na obvestilo: Uradni list RS, št. 56 z dne 6. 7.
2001, Ob-51611.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-20329/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktna oseba: Karmen Verbovšek in Vida Trunk, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03B/2004.
II.5) Kratek opis: dobava, skladiščenje
in obnavljanje reaktivnega letalskega
goriva (JET A1) in letalskega bencina
(100 LL).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno blaga in
ceno skladiščenja in obnavljanja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Število prejetih ponudb: 0.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2004/S 102-082758, z dne 26. 5.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Zavod RS za blagovne rezerve
Št. 404-08-8/2004-28
Ob-20371/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Sonja Jekovec, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov:
www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 60/2004-ODP, nakup izolirnih dihalnih aparatov.
II.5) Kratek opis: izolirni dihalni aparati
Drager tip PA 94 Plus Basic Komfort.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,333.334 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– vrednost ponudbe – ponudnik z najnižjo vrednostjo lahko pridobi maks. 80 točk
in sicer po formuli (najnižja cena x 80) / ponujena cena
– dobavni rok – ponudnik z najkrajšim
dobavnim rokom lahko pridobi maks. 20
točk in sicer po formuli (najkrajši dobavni
rok x 20) / ponujeni dobavni rok.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 60/2004-ODP
– izolirni dihalni aparati: WEBO d.o.o.,
kontaktna oseba: Meta Geržina, Kardeljeva
ploščad 11a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-30-10, faks 01-560-30-20, elektronska pošta: info@webo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena – vrednost
pogodbe: 91,994.680 SIT, najnižja ponudba 90,420.000 SIT, najvišja ponudba
100,224.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-78/2004-28.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 23 z dne 12. 3.
2004, Ob-6590, popravek Uradni list RS, št.
29 z dne 26. 3. 2004, Ob-8079/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2004.
Ministrstvo za obrambo

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. i18-5.4/04: Mikro+Polo
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Podgornik,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/614-33-00, faks 02/614-33-20, elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe za laboratorijsko opremo: 8,350.500 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. i18-5.4/04: Mediline
Mešana trgovska družba, d.o.o., kontaktna
oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. 01/860-80-40, faks
01/830-80-70, elektronska pošta: mediline@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe za laboratorijsko opremo 2,662.923,93 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. i18-5.4/04:
Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Franc
Levstek, univ.dipl. inž. kem. teh., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: franc.levstek@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe za laboratorijsko opremo 1,378.080 SIT z DDV
in za laboratorijsko pohištvo: 2,433.816 SIT
z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka i18-5.4/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 58 z dne 28. 5.
2004, Ob-14561-04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2004.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta

Ob-20372/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Žale d.o.o., kontaktna oseba: Janez Pozderec, Med hmeljniki 2, 1000
Ljubljana,
Republika
Slovenija,
tel.
01/420-17-19, faks 01/420-17-02, elektronska pošta: tajnistvo@zale.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/2004.
II.5) Kratek opis: dobava vozil in garancijsko vzdrževanje vozil po specifikacijah, ki so bile razvidne v razpisni dokumentaciji, in sicer po sklopih A – 2x pogrebno vozilo s predelavo, sklop B – eno
kombinirano večnamensko komunalno
vozilo in sklop C – tri osebna vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop A – 9,000.000 SIT,
– sklop B – 19,700.000 SIT,
– sklop C – 13,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja skupna
cena posameznega sklopa, če bo imelo
več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali enake
cene, bo izbran ponudnik z večjim številom
pooblaščenih servisov na območju RS, če
pa bodo ponudniki tudi pri tem merilu enaki,
bo izbran ponudnik z višjimi prihodki v letu
2003.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročiloa št. JN 02/2004 sklop A:
Renault Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Ban, direktor direkcije prodajne mreže,
Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-33-87, faks 01/432-40-64, elektronska pošta: silvo.kastrevec@renault.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,050.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 02/2004 – sklop B:
Exprum d.o.o., kontaktna oseba: Roman
Piškur, Celovška 62, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-38-33, faks 01/434-75-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,200.000 SIT;
najnižja ponudba 18,200.000 SIT, najvišja
ponudba: 20,007.113 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 02/2004 – sklop C:
Renault Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Ban, direktor direkcije prodajne mreže,
Dunajska 22, 1511 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-33-87, faks 01/432-40-64, elektronska pošta: silvo.kastrevec@renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,950.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 51 z dne 7. 5. 2004,
Ob-11885/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 7. 2004.
Žale, d.o.o. Ljubljana
Ob-20413/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS
consulting d.o.o., Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00, faks
01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet
33.00.00.00-0, glavni besednjak: dodatni
predmet 36.12.30.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: številka naročila i18-5.4/04.
II.5) Kratek opis: nakup laboratorijske
opreme in laboratorijskega pohištva za
potrebe Veterinarske fakultete Univerze
v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): za 1. sklop: laboratorijska oprema:
11,200.000 SIT brez DDV; za 2. sklop: laboratorijsko pohištvo: 3,400.000 SIT brez
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– strokovna priporočila/reference,
– dobavni rok,
– plačilni rok.

Stran

Gradnje
Št. 351-03-1/04-34
Ob-19898/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba:
Rajko Hovnik, Gačnikova 5, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10, faks
02/870-55-41, elektronska pošta: obcina@ravne.si, internetni naslov: www.ravne.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.

Stran
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja pešpoti Ravne–Strojnska reka (od P24 do P42, gradbena dela).
II.5) Kratek opis: izgradnja pešpoti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ponudbena cena – 85 točk,
– reference – 15 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/04: Slemenšek grad.
mehanizacija in gradbena dela Marjan
Slemenšek s.p., kontaktna oseba: Marjan
Slemenšek, Lampreče 7, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija, tel. 02/821-63-00, faks
02/82-16-305, elektronska pošta: marjanslemensek@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,106.859,05 SIT; najnižja ponudba 29,106.859,05 SIT, najvišja
ponudba 58,532.721 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 2,900.000 SIT.
Delež: 10%.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-03-1/04-34.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54-55 z dne 21. 5.
2004, stran 3149, Ob-12694/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2004.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-19899/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Olga Štrukelj, Poljubinj 89 h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
II.5) Kratek opis: gradnja vodovoda
Tolmin – Dolje.
IV.2) Merila za oddajo: cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Soča VGP d.d., Industrijska cesta 2, Nova
Gorica: javno naročilo št. 12/04: Soča VGP
d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-14-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,175.586,83 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2004.
Komunala Tolmin,
Javno podjetje d.d.
Št. 35101-0036/04-47/03
Ob-20115/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, Kontaktna oseba: Ivan
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Mihovec, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-3122, faks 04/237-31-67.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1 Splošna gradbena dela (iz priloge II).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nadzidava in adaptacija
OŠ Predoslje.
II.5) Kratek opis: osrednji trakt obstoječe
šole se nadzida in poveča. Prostore vrtca na
zahodnem delu objekta se adaptira za potrebe devetletke. Na vzhodnem delu objekta
se prizida nov vrtec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 107,000.0000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena: maks. – 80 točk,
– rok izvedbe: maks. – 10 točk,
– reference: maks. – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35101-0036/2004-47/03:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Ivan
Mihovec, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-22, faks 04/237-31-67.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 107,000.000 SIT, najvišja ponudba
143,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35101-0036/2004-47/03:
Gradbinec GIP, Nazorjeva 1, 4000 Kranj,
tel. 04/271-10-00.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 35101-0036/04, – 47/03 z dne
12. 3. 2004, Ob-6540/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 7. 2004.
Mestna občina Kranj
Ob-20129/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633, elektronska pošta: Info@cerknica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 501, 50 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03/2004.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija podružnične osnovne šole »Rudolfa Maistra«
Unec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

1. cena – 60 točk,
2. plačilni pogoji – 15 točk,
3. reference – 15 točk,
4. garancijski roki – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03/2004: Gradišče Cerknica, d.o.o., kontaktna oseba: Milan Sernel,
Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/70-90-800, faks 70-91-436, elektronska pošta: Info@gradisce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,383.410,43 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 28. 5. 2004,
Ob-14481/04, stran 3438.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Občina Cerknica
Ob-20131/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna
oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-215,
faks 07/39-39-212, elektronska pošta: Pavle.jenic@novomesto.si, internetni naslov:
http://www.novomesto.si/si//.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-05-52/2002-1313,
»Adaptacija OŠ Stopiče«.
II.5) Kratek opis: adaptacijska dela na
šoli (streha, inštalacije, tlaki).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 34/2004: CGP d.d.,
Ljubljanska cesta 47, Novo mesto, kontaktna oseba: Gregor Jaklič, Ljubljanska
cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-42-700, faks 07/39-42-750, elektronska pošta: info@cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 112,497.842,22 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 414-05-52/
2002-1313.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 48-51 z dne 7. 5. 2004,
Ob-11957/04.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Mestna občina Novo mesto

Št. 110-1/04
Ob-20338/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: AC Klanec-Ankaran,
izvedba sistema za nadzor in vodenje
prometa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V.Traffic Design d.o.o.+Iskra Sistemi d.d,
Kamniška 50, 1000 Ljubljana, Sloovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1.539,724.884,77 SIT, najnižja ponudba 1.539,724.884,77 SIT/najvišja
ponudba 3.418,452.013,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.

Ob-20132/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna
oseba: Pavle Jenič, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-92-15,
faks 07/393-92-12, elektronska pošta: Pavle.jenic@novomesto.si, internetni naslov:
http://www.novomesto.si/si//.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-05-55/2003-1313,
“nadzidava OŠ Vavta vas”.
II.5) Kratek opis: nadzidava šole (pridobitev treh novih učilnic, s hodnikom ter
kabinetoma).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35/2004: Begrad d.d.,
gradbeništvo, trgovina, inženiring, kontaktna
oseba: Roman Kunič, Ljubo Munih, Kočevarjeva 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-43-00, faks 07/393-43-61, elektronska pošta: Albina.strekelj@begrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,176.138,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da. Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
414-05-55/2003-1313.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 48-51/2004 z dne
7. 5. 2004, Ob-11955/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Št. 40510-1/04
Ob-20137/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, kontaktna oseba: Primož
Tonkli, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale,
Domžale, Slovenija, tel. 01/72-20-100, faks
01/72-14-005, elektronska pošta: komunalne.zadeve@domzale.si, internetni naslov:
www.domzale.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija mostu
v Zalogu.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,752.775,31 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
90% in reference 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40510-03/04: Gradis GP
d.d., kontaktna oseba: Danilo Cerar, Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/541-40-53, faks 01/541-40-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 28,752.775,31 SIT, najvišja ponudba
35,576.416,81 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 32 z dne 2. 4. 2004,
Ob-8329/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Občina Domžale
Ob-20324/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna
oseba: Rojc Robert, Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00 in
05/663-37-63, faks 05/663-37-06, elektronska pošta: robi.rojc@komunalakoper.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo velike vrednosti JNVV/G, za tekoče leto 2004.
II.5) Kratek opis: gradnja fekalne kanalizacije v Hrvatinih (Sodniki, center
in Božiči).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,949.966 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 308-JNVV/G – 2004:
CPK, d.d., kontaktna oseba: Vlado Švab,
Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/663-02-00, faks 05/663-02-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 62,202.280,19 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 7. 2004.
Komunala Koper d.o.o. – s.r.l.

Stran

Ob-20364/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Rado
Pintar, rado.pintar@radovljica.si, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-46-84, elektronska pošta: janko.stusek@radovljica.si, internetni naslov: www.radovljica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja priključnega
vodovoda do centralne čistilne naprave.
II. Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 465-10-0005/2004: Gratel
d.o.o., Skorba 40, 2251 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-50-40, faks 02/788-50-41, elektronska pošta: gratel@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrenosti pogodbe ali o
najnićji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,122.762,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da. Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se
bo s pogodbo verjetn oddalo podizvajalcem:
delež 70%.
VI.1) A li je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih podudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 61, str. 3599,
Ob-15322/04.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 19. 7. 2004.
Občina Radovljica
Ob-20404/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KSP Hrastnik, d.d., kontaktna oseba: Ernest Gričar, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, Republika Slovenija, tel. 03/56-42-310,
faks 03/56-44-000, elektronska pošta: zorka.majes@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.5) Kratek opis: glavni sanitarni kanalski kolektor »S« v Hrastniku, del odseka
S-5 na področju od J18 do J16 in odsek
S-6 na področju od J16 do J1 ter pričetek
izvedbe priključitvenega voda Podkraj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– rok plačila,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: GD, Podjetje za
gradbeno dejavnost, d.o.o., kontaktna oseba: Marija Mastnak, Dolska cesta 9, 1430
Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-220, faks
03/56-43-315.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53,502.514,42 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004,
Ob-12376/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
KSP Hrastnik, d.d.
Ob-20405/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
Hrastnik, d.d., kontaktna oseba: Ernest Gričar, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-42-310, faks 03/56-44-000,
elektronska pošta: zorka.majes@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.5) Kratek opis: vodovod “Goveji potok”, razširitev za naselji Zgornji Boben
in Dolenjci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok plačila,
– garancijski rok,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/04: AGM, Nemec
Primož, s.p. kontaktna oseba: Primož Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/56-48-043, faks 03/56-48-043.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 15,085.737,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 53 z dne 14. 5.
2004, Ob-12374/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
KSP Hrastnik, d.d.

Storitve
Ob-19890/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Urban Seničar, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-25, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: urban.senicar@gov.si, internetni
naslov: www.durs.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IB/25.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN11/04 – storitve zdravstvenega varstva pri delu.
II.5) Kratek opis: storitve pooblaščenega zdravnika – varovanje zdravja pri
delu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN11/04: Specialistična
ordinacija za medicino dela, prometa in
športa, Starc-Prelc Darja, dr. med., s.p.,
specialist medicine dela, prometa in športa,
kontaktna oseba: Starc Prelc Darja, Gradišče 12, 6210 Sežana, faks 05/734-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,977.237 SIT; najnižja
ponudba 2,977.237 SIT, najvišja ponudba
4,868.140 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 7. 2004.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 17122-04-403-4/2004/7 Ob-19894/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-4/2004.
II.5) Kratek opis: najem 100 specialnih
belo-modrih patruljnih osebnih vozil s
prostornino motorja od 1600-1900 ccm
– nazivne prostornine, karavan izvedbe,
za obdobje 3 let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 384,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na: cena
najema, cena porabe goriva, servisna
pokritost po regijah in finančno stanje
ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 403-4/2004:
Summit motors d.o.o., kontaktna oseba:
Rok Pirc, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/252-51-20, faks
++386/1/252-51-01, elektronska pošta:
Rok.Pirc@summitmorots.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: okvirna pogodbena vrednost je 252,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-4/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 20-21 z dne 5. 3.
2004, Ob-6361/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: predhodni razpis je
bil objavljen v Ur. l. RS, št. 2-3 z dne 16. 1.
2004, Ob-489/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 7. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 8000-24/2004
Ob-20166/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, kontaktna oseba: Zvonka Labernik, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/300-51-00, faks 01/300-51-99, elektronska pošta: zvonka.labernik@zrss.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje grafičnih
in/ali tiskarskih storitev za čas dveh
let od dneva sklenitve pogodbe. Oddaja
naročila posebej za grafične storitve in posebej za tiskarske storitve.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 50 točk,
– kadri – 5 točk,
– rok dobave – 15 točk,
– reference ponudnika – 25 točk,
– celovitost ponudbe grafičnih in tiskarskih storitev – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo za izvajanje grafičnih
/tiskarskih storitev – grafične storitve:
– Littera Picta d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Irena Celar, Rožna dolina c.
IV/32-34, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel. 01/244-21-00, faks 01/244-21-21,
elektronska pošta: Info@tiskarna.net;
– Maxinel d.o.o. Ljubljana, kontaktna
oseba: Gorazd Antekolovič, Dunajska 158,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/569-16-14, faks 01/569-16-15, elektronska pošta: maxinel@siol.net;
– BOEX DTP d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Niko Skubic, Grudnovo nabrežje 23, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija,
tel. 01/422-00-02, faks 01/422-00-03, elektronska pošta: boex.dtp@siol.net;
– Present d.o.o., Ljubljana, kontaktna
oseba: Franc Tori, Dolenjska cesta 43,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
041/750-800, faks 01/427-22-80, elektronska pošta: Tori@k2.net;
– Kočevski tisk d.d., Kočevje, kontaktna oseba: Jože Plot, Ljubljanska 18a,
1330 Kočevje, Republika Slovenija, tel.
01/893-01-21, faks 01/893-01-30, elektronska pošta: tajnistvo@kocevski-tisk.si;
– Birografika Bori d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Davorin Mikuž, Linhartova 1,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/472-04-10, faks 01/232-66-95, elektronska pošta: Info@birografikabori.si;
– Kagraf d.o.o, Dobrova, kontaktna
oseba: Janez Armič, Polhograjska cesta
2, 1356 Dobrova, Republika Slovenija,
tel. 01/364-13-44, faks, 01/364-13-44,
elektronska pošta: kagraf@siol.net;
– Emona tiskarna d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Stane Turk, Šmartinska cesta
130, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija,
tel. 01/524-36-75, faks 01/542-10-29, elektronska pošta: emona.tiskarna@siol.net;
– Schwarz d.o.o., Vrhnika, kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4,
1360 Vrhnika, Republika Slovenija, tel.
01/423-88-00, faks 01/422-80-96, elektronska pošta: info@schwarz.si;
– Čukgraf d.o.o., Postojna, kontaktna
oseba: Dušan Lepčihar, Kolodvorska 21,
6230 Postojna, Republika Slovenija, tel.
05/701-34-00, faks 05/701-34-12, elektronska pošta: info@cukgraf.si;
– Pro Anima d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Irena Hlede, Zaloška 69,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/520-07-20, faks 01/520-07-28, elektronska pošta: Irena.hlede@proanim.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 3 z dne 16. 1. 2004,
Ob-418/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo

1,123.400 SIT, najvišja ponudba 3,208.024
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo za izvajanje
grafičnih/tiskarskih storitev – tiskarske
storitve:
– Littera Picta d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Irena Celar, Rožna dolina c.
IV/32-34, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel. 01/244-21-00, faks 01/244-21-21,
elektronska pošta: Info@tiskarna.net;
– Present d.o.o., Ljubljana, kontaktna
oseba: Franc Tori, Dolenjska cesta 43,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
041/750-800, faks 01/427-22-80, elektronska pošta: Tori@k2.net;
– BOEX DTP d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Niko Skubic, Grudnovo nabrežje 23, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija,
tel. 01/422-00-02, faks 01/422-00-03, elektronska pošta: boex.dtp@siol.net;
– Kagraf d.o.o, Dobrova, kontaktna
oseba: Janez Armič, Polhograjska cesta
2, 1356 Dobrova, Republika Slovenija, tel.
01/364-13-44, faks 01/364-13-44, elektronska pošta: kagraf@siol.net;
– Maxinel d.o.o. Ljubljana, kontaktna
oseba: Gorazd Antekolovič, Dunajska 158,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/569-16-14, faks 01/569-16-15, elektronska pošta: maxinel@siol.net;
– Schwarz d.o.o., Vrhnika, kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4,
1360 Vrhnika, Republika Slovenija, tel.
01/423-88-00, faks 01/422-80-96, elektronska pošta: info@schwarz.si;
– Birografika Bori d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Davorin Mikuž, Linhartova 1,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/472-04-10, faks 01/232-66-95, elektronska pošta: Info@birografikabori.si;
– Pro Anima d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Irena Hlede, Zaloška 69,
1000 Ljubljana, Republika Slovenija, tel.
01/520-07-20, faks 01/520-07-28, elektronska pošta: Irena.hlede@proanim.si;
– Emona tiskarna d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Stane Turk, Šmartinska cesta
130, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija,
tel. 01/524-36-75, faks 01/542-10-29, elektronska pošta: emona.tiskarna@siol.net;
– Kočevski tisk d.d., Kočevje, kontaktna oseba: Jože Plot, Ljubljanska 18a,
1330 Kočevje, Republika Slovenija, tel.
01/893-01-21, faks 01/893-01-30, elektronska pošta: tajnistvo@kocevski-tisk.si;
– Čukgraf d.o.o., Postojna, kontaktna
oseba: Dušan Lepčihar, Kolodvorska 21,
6230 Postojna, Republika Slovenija, tel.
05/701-34-00, faks 05/701-34-12, elektronska pošta: info@cukgraf.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
2,459.420 SIT, najvišja ponudba 3,961.120
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
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Št. 110-1/04
Ob-20337/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: zalivanje rež in razpok na območju AC v RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Possehl d.o.o., Počehovska 25, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,328.000 SIT.
Ali: najnižja ponudba 29,328.000
SIT/najvišja ponudba 29,610.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 25 z dne
19. 3. 2004, Ob-6976/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 2. 2004.
Družba za avtoceste v RS – DARS d.d.
Št. 1134/04
Ob-20362/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Gregor Karlovšek, Gospodinjska ulica 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-89-10, faks
01/518-89-11, elektronska pošta: zord@zord.org, internetni naslov: www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 18.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.12.12.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN08/04-REZ.
II.5) Kratek opis: organizacija železniškega prevoza 15,000.000 litrov dieselskega goriva na relaciji Koper–Ortnek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 08/04-REZ: Viator & Vektor TIR d.o.o., kontaktna oseba:
Milan Pavlič, Dolenjska cesta 244, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-35-51,
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faks 01/420-35-54, elektronska pošta:
milan.pavlic@viator-vektor.si,
internetni
naslov: www.viator-vektor.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
ZORD Slovenija
Št. 1134/04
Ob-20363/04
Ali je to javno naročila vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +00386/1/518-89-17,
faks +00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
IIK.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN5/04-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 15.000 m3
naftnih derivatov (10.000 m3 dieselskega goriva 5.000 m3 kurilnega olja ekstra
lahko).
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JN5/04-REZ:
AGIP Deutschland GmbH, kontaktna oseba: Alessio Lilli, Sonnenstraße 23, 80331
München, Nemčija, tel. 0049/89/590-73-77,
faks 0049/89/590-74-16, elektronska pošta: alessio.lilli@agip.de, internetni naslov:
www.agip.de.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno besedilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projetk/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 7. 2004.
ZORD Slovenija
Ob-20366/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA):ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za javnopravne evidence
in storitve, kontaktna oseba: Robert
Praprotnik, Julijana Žagar, Tržaška
cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-74-186, faks 01/425-67-46
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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Kategorija storitve: 23.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: opravljanje varovanja
poslovnih prostorov AJPES, Centrala
Ljubljana, Tržaška cesta 16, Ljubljana
in Izpostava Ljubljana, Cesta v Kleče
12, Ljubljana z arhivskimi prostori v
Cerknici, Kamniku in Litiji.
II.5) Kratek opis: gre za opravljanje varovanja poslovnih prostorov in premoženja
z receptorsko službo ter sprejem alarmnih
signalov, stalno pripravljenost na izvajanje
intervencij in izvajanje intervencij in izvajanje rednega letnega preventivnega pregleda z rednim letnim servisom ter servis na
posebno zahtevo naročnika za naprave za
javljanje vloma in ropa, javljanje požara
ter opreme za video nadzor na lokacijah
naročnika Centrala Ljubljana in Izpostava
Ljubljana, z arhivskimi prostori v Cerknici,
Kamniku in Litiji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,500.000 SIT/leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Group 4 Securitas, kontaktna oseba: Mladen Klavora,
Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
04/277-00-10, faks 04/277-00-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV): 8,611.200
SIT/leto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 15-16, z dne
20. 2. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 19. 7. 2004.
Agencija RS za javnopravne
evidence in storitve
Ob-20367/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za javnopravne evidence in
storitve, kontaktna oseba: pooblaščeni
predstavniki naročnika po organizacijskih
enotah AJPES, Tržaška cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-74-186,
faks 01/425-67-46.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: opravljanje storitve
čiščenja poslovnih prostorov in drugih površin ter dobavi sanitarnega
potrošnega materiala za AJPES.
II.5) Kratek opis:
– čiščenje poslovnih prostorov in drugih
površin,
– dobava sanitarnega potrošnega materiala na lokacije AJPES.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT/leto.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: ISS Servisystem
d.o.o., kontaktna oseba: Franja Nareks,
Ptujska 95, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-33-00, faks 02/450-33-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 1,582.300,30
SIT/mesec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 44-47 z dne
30. 4. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 19. 7. 2004.
Agencija RS za javnopravne
evidence in storitve

Javni razpisi
Št. 49/2004

Ob-20292/04
Razveljavitev
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur. l.
RS, št. 22/00), Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo (Ur. l. RS, št. 40/04), Splošnih pogojev poslovanja (www.jsmg-sklad.si),
Poslovnega načrta Javnega sklada RS za
razvoj malega gospodarstva za leti 2004
in 2005 in Sprememb poslovnega načrta
Javnega sklada RS za razvoj malega gospodarstva za leti 2004 in 2005, Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva
in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006,
Programa »Državna garancijska shema
za mala in srednja velika podjetja za obdobje 2003-2006, Uredbe o izvajanju porabe
sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04) in Uredbe o
spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 48/04) razveljavlja Javni sklad RS za razvoj malega
gospodarstva javni razpis za prevzemanje
poroštev za dolgoročne kredite najete pri
bankah v Republiki Sloveniji s premijami za
materialne in nematerialne investicije malim
in srednje velikim podjetjem v letu 2004, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44-47
dne 30. 4. 2004.
Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva
Št. 659/04

Ob-20333/04
Preklic
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana preklicuje objavo javnega
razpisa za oddajo javnega naročila tehnične pomoči za izvedbo projektov Phare
št. 2003/004-938.13, 2003/004-938.15 in
2003/004-938.16, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 71-72 z dne 2. 7. 2004,
Ob-17859/04.
Ministrstvo za gospodarstvo
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Št. 328-1/2004-64

Ob-20416/04

Na podlagi 38. b in 38. f člena Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za
leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03, 81/03, 117/03 in 32/04), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04 in 48/04), Enotnega programskega dokumenta
Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006 in Programskega dopolnila Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006,
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) objavlja
javni razpis
za izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 (EPD)
za leto 2004
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa izboljšanje predelave in trženja kmetijskih
proizvodov iz Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za obdobje 2004-2006 (v nadaljevanju: EPD).
Predmet sofinanciranja so investicije, ki zadevajo predelavo in trženje proizvodov, primernih za človeško prehrano in
prehrano živali, ki jih opredeljuje Aneks I k Pogodbi1 (razen proizvodov iz rib, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode in aktivnosti znotraj sektorja sladkorja) in spadajo v naslednje sektorje: meso, mleko, žita in
druge rastline, ki se uporabljajo v mlinski industriji, vino, sadje, zelenjava, krompir, rastlinsko olje, jajca, med in hrana za
živali.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov prispelih na javni razpis za izboljšanje
predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 (EPD) za leto 2004, z
možnostjo koriščenja do 31. 8. 2006, je 921.522.826 SIT, od tega okvirno:
– namenska sredstva EU – EKUJS: 460.761.413 SIT
– slovenska soudeležba: 460.761.413 SIT
Sredstva bremenijo proračunski postavki 2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II. KONČNI PREJEMNIKI
Končni prejemniki nepovratnih sredstev po tem razpisu so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem ali sedežem v
Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje predelovalne dejavnosti v okviru naslednjih sektorjev: meso, mleko,
žita in druge rastline, ki se uporabljajo v mlinski industriji, vino, sadje, zelenjava, krompir, rastlinsko olje, jajca, med in
hrana za živali.
III. PREDMET PODPORE
Predmet podpore so investicije:
− v izgradnjo ali obnovo nepremičnin z namenom izboljšanja predelave in trženja kmetijskih proizvodov;
− v nakup novih strojev in opreme, vključno z računalniško programsko opremo.
Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, kot so honorarji arhitektov in svetovalcev, stroški izdelave poslovnih
načrtov in analiz trga, pridobivanje patentov in licenc, stroški postavitve obveznih orodij za označevanje projektov. Stroški
iz tega odstavka so dodatni stroški k stroškom iz prvega odstavka in se štejejo za upravičene stroške do zgornje meje
12% opravičljivih stroškov investicije.
IV. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Splošni pogoji:
1.
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev EPD mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije
za ta ukrep.
2.
Z izvedbo investicije se ne sme pričeti pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Kot začetek izvedbe investicije se
šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli
pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
3,
Predložen mora biti poslovni načrt v skladu s Priročnikom za izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen na spletni
strani: www.gov.si/euskladi/skladi/strukt_ekujs_2.html. Priročnik definira vse zahtevane in priporočene elemente
poslovnega načrta.
4.
Investicija mora biti ekonomsko upravičena, in sicer tudi tako, da je interna stopnja donosnosti višja od 8%, kar
mora biti razvidno iz poslovnega načrta.
5.
Predložena morajo biti dokazila o finančnem stanju podjetja.
6.
Predložena morajo biti dokazila o finančnem pokritju investicije.

1

Aneks I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (11957E)
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Predložena morajo biti dokazila, da obstajajo zadostni dokazi, da so za zadevne proizvode na voljo običajne
prodajne možnosti.
Vlagatelj mora predložiti dokazila, da predelovalni obrati izpolnjujejo ustrezne minimalne standarde na področju
okolja oziroma mora ob zaključku investicije predložiti dokazila o izpolnjevanju teh standardov.
Predložena mora biti vsa potrebna gradbena dokumentacija in vsa ustrezna pridobljena dovoljenja, kolikor gre za
gradbene ukrepe.
Predložena morajo biti dokazila, da investicija prispeva k izboljšanju položaja zadevnega sektorja primarne
kmetijske proizvodnje.
Predložena mora biti notarsko overjena pogodba o najemu nepremičnin (za obdobje najmanj 10 let po zaključku
investicije) in pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov, kolikor gre za investicijo v nepremičnine katerih
vlagatelj ni lastnik.
Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih končni prejemnik ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev,
dobav in del, ki so višji od 5.000 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenija na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS), pridobiti ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Izvirniki ponudb morajo biti
vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. Če se končni prejemnik
v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek iz prejšnjega
odstavka izveden v skladu s tem predpisom.
Dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu
sredstev. V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti predmeta investicije ali ga
uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
Končni prejemnik mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti (Priročnik za
označevanje projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter na spletnih straneh
www.arsktrp.gov.si in www.gov.si/euskladi).
Končni prejemnik mora za investicijo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo, določeno s
tem razpisom in pogodbo, ter jo hraniti najmanj do 31. 12. 2013.

Posebni pogoji za posamezen namen:
1. Namen: Predelava živil živalskega izvora:
– dokazila, da predelovalni obrati izpolnjujejo ustrezne minimalne standarde na področju veterinarskih predpisov
vključno s standardi dobrega počutja živali oziroma da bodo izpolnjevali ustrezne standarde ob zaključku
investicije;
– dokazilo o vpisu obrata v seznam živilskih obratov, ki lahko trgujejo v EU in izvažajo v tretje države, razen če
gre z investicijo v nov obrat oziroma investiranje z namenom za izpolnjevanje veterinarskih standardov, pa je bil
obrat izbrisan iz registra.
2.

Namen: Predelava živil rastlinskega izvora:
– dokazila, da predelovalni obrati izpolnjujejo ustrezne minimalne standarde na področju higiene oziroma da bodo
izpolnjevali ustrezne standarde ob zaključku investicije.

Kot bistvene spremembe investicije za ta ukrep se štejejo spremembe, ki:
–
bistveno vplivajo na naravo investicije ali na pogoje izvajanja ali uporabe investicije, 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.
Za višjo silo za ta ukrep se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih
posledic ni mogoče odvrniti (potres, udar strele, samovžig, plaz in poplava).
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora končni prejemnik čim prej oziroma najpozneje v tridesetih dneh
obvestiti Agencijo, ki vodi postopek.
V. OMEJITVE
Splošne omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po programu EPD.
2. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isto investicijo, kot jo navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU.
3. Podpore za investicije po tem javnem razpisu se ne dodelijo za:
–
plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
–
stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema, itd);
–
bančne stroške in stroške garancij;
–
stroške promocije;
–
rabljeno opremo;
–
nakup nepremičnine;
–
investicije izven območja Republike Slovenije;
–
stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja,
izvajanja, spremljanja in nadzora);
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–

4.

stroški za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, izdelavo poslovnih načrtov in analiz trga,
pridobivanje patentov in licenc, postavitev obveznih orodij za označevanje projektov, ki so neposredno
povezani z ukrepom in presegajo 12% vseh upravičenih stroškov projekta;
–
izdatki pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem, pa ti zneski niso bili
odšteti od upravičenih stroškov;
–
investicije, katerih izvedba se je pričela pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev (kot začetek investicije se šteje
prevzem katerekoli obveznosti morebitnega končnega prejemnika na račun morebitnih dodeljenih sredstev –
sklenitev katerekoli pogodbe z izvajalci, naročanje materiala, opreme ali storitev ipd).
Do podpore niso upravičene naslednje vrste investicij:
–
investicije na ravni trgovine;
–
investicije v predelavo ali trženje proizvodov iz tretjih držav (t.j. držav izven EU);
–
investicije, katerih cilj je povečati proizvodnjo, razen v primeru, če obstajajo zadostni dokazi, da za zadevne
proizvode obstajajo običajne prodajne možnosti;
–
investicije, ki spadajo v okvir programov podpor v okviru skupnih tržnih ureditev (brez izjem);
–
investicije, ki spadajo v okvir ukrepov za podporo raziskovalnih projektov, ukrepov za promocijo kmetijskih
proizvodov ali ukrepov za preprečevanje bolezni živali;
–
investicije, za katere so prosilci prejeli kakršnokoli pomoč iz javnih sredstev.

VI. FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV
A. Splošni finančni pogoji
Finančna pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev. Podpora bo znašala 40% upravičenih stroškov (priznane
vrednosti) investicije, ob tem da znaša:
–
najnižji znesek pomoči 25.000 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave
javnega razpisa). Investicije s skupno priznano investicijsko vrednostjo nižjo od 62.500 EUR (preračunano v
SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS) so izvzeti
iz dodelitve podpor v okviru tega ukrepa;
–
najvišji znesek pomoči 1.800.000 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS). Če skupna priznana investicijska vrednost presega 4.500.000 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS),
se izplača najvišji znesek pomoči.
Struktura financiranja je naslednja:
–
20% zagotovi EU (EKUJS – Usmerjevalni oddelek)
–
20% zagotovi Republika Slovenija
–
60% zagotovi vlagatelj/prejemnik pomoči.
Delež EU sofinanciranja kot delež vseh javnih virov znaša 50%.
Sredstva se izplačajo na osnovi enega do največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. Rok za
izplačilo nepovratnih sredstev znaša 60 dni od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. Zahtevku mora končni
prejemnik priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, začasne in končno gradbeno situacijo,
potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in končnega prejemnika (v primeru večjih gradbenih del) z
originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani končnega prejemnika.
Končni prejemnik pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni
izvršil v skladu z investicijskim programom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka 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.
VII. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Vsaka popolna vloga, ki bo izpolnjevala vsa merila za upravičenost, bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so
razdeljena na dva dela:
–
ekonomsko oceno in
–
tehnološko oceno.
V nadaljevanju so predstavljena okvirna ocenjevalna merila za vsak del posebej:
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EKONOMSKA OCENA

KRITERIJ/VPRAŠANJE

ŠT. TOČK
maks.

Trženje:
•

vloga, pomen in skladnost predlaganega investicijskega projekta z navedeno poslovno
usmeritvijo podjetja

5

•

analiza ciljnih trgov in analiza konkurence

5

•

konkurenčnost prejemnika po investiciji in obstoj prodajnih možnosti

10

•

celovitost trženjske strategije

5

•

vpliv na primarno kmetijsko proizvodnjo

5

Ekonomika projekta:
•

finančna sposobnost izvedbe projekta

10

•

finančno-izvedbeni načrt investicije

5

•

integralna ocena finančnih kazalnikov

15

SKUPAJ

60
TEHNOLOŠKA OCENA

KRITERIJ/VPRAŠANJE

ŠT. TOČK
maks.

•

stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta

5

•

višja kakovost proizvodov in skrb za varstvo potrošnikov

10

•

učinki na okolje – ekologija

5

•

regionalno pokritje (bližina obratov s sorodno proizvodnjo)

10

SKUPAJ

30

VIII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za javni razpis za izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov za leto 2004 vsebuje:
–
Povabilo k oddaji vloge,
–
Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
–
Postopek za izbor končnih prejemnikov,
–
Vzorec pogodbe,
–
Merila za ocenjevanje vlog,
–
Seznam opravičljivih stroškov,
–
Vlogo, ki vsebuje:
Prijavni obrazec za izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
Seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu s to razpisno dokumentacijo.
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Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 10. 9. 2004, vsak delavnik
med 9. in 15. uro, pri Zdenki Milićević v informacijski pisarni na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
Vlagatelji lahko pridobijo tudi elektronsko obliko razpisne dokumentacije na osnovi zahteve poslane po elektronski pošti
na naslov: aktrp@gov.si in na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ali www.gov.si/euskladi/skladi/strukt_ekujs_2.html.
IX. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, do 10. 9. 2004 (velja poštni žig 10. 9. 2004).
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: ''ne odpiraj –
vloga na javni razpis ŽPI.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti:
INFO točka ARSKTRP – vsak delavnik 9-15h
Odgovorna in
kontaktna oseba

Zdenka Milićević

ARSKTRP
Dunajska 160,
1000 Ljubljana

T: 01/478 92 10
F: 01/478 92 06

aktrp@gov.si

INFO točka: Društvo za razvoj slovenskega podeželja – pon, tor, čet, pet: 8-12h, sre: 13-17h
Odgovorna in
kontaktna oseba

Samra Šećerović

Spodnji trg 2,
4220 Škofja Loka

T: 04/50 60 222;
F: 04/50 60 220

info@drustvo-podezelje.si

X. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 14. 9. 2004 na Agenciji. Odpiranje vlog ni javno.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za
dopolnitev vloge je 5 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Odločba je podlaga za sklenitev pogodbe o
sofinanciranju. V tej pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Št. 328-1/2004-64

Ob-20417/04

Na podlagi 38. d in 38. f člena Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za
leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03, 81/03, 117/03 in 32/04), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04 in 48/04), Enotnega programskega dokumenta
Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006 in Programskega dopolnila Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006,
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) objavlja
javni razpis
za zbiranje vlog za dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep »Naložbe v kmetijska gospodarstva« za leto 2004
I.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske in ribiške politike Enotni
programski dokument Republike Slovenije za obdobje 2004-2006 (v nadaljevanju EPD) za naložbe kmetijskih
gospodarstev v okviru ukrepa »Naložbe v kmetijska gospodarstva«, ki prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti in tržne
naravnanosti kmetijskih gospodarstev ter tako prispevajo k povečanju njihovega dohodka ob hkratnem doseganju vseh
predpisanih standardov na področju varstva okolja, veterinarsko sanitarnih pogojev ter pogojev za dobrobit živali.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep »Naložbe
v kmetijska gospodarstva« za leto 2004 z možnostjo koriščenja do 31. 8. 2006, je 789.880.000,00 SIT, od tega okvirno:
namenska sredstva EU-EKUJS: 394.940.000,00 SIT,
slovenska soudeležba: 394.940.000,00 SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki 2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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KONČNI PREJEMNIKI

Končni prejemniki za dodelitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so kmetijska gospodarstva (fizične in pravne osebe),
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 na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo
pogoje, opredeljenih v poglavju IV. tega javnega razpisa.
III.

PREDMET PODPORE

Predmet podpore so sredstva za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki
so primerni za prehrano ljudi in živali, vključno s proizvodnjo semenskega materiala, ki jih opredeljuje Aneks I Pogodbe o
ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (v nadaljevanju Aneks 1) in spadajo v
naslednje sektorje kmetijske pridelave: mleko, meso, jajca, med, poljščine, vino, sadje in zelenjava, hmelj, okrasne
rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material in sicer za naslednje naložbe:
1.
naložbe v hleve s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, jajc in
mesa;
2.
naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje;
3.
naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za
trg;
4.
naložbe v novogradnjo ali adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, vključno s pripadajočo opremo za
predelavo mleka, in naložbe v ureditev pitne vode za potrebe predelave mleka na planinah, ki so v zasebni lasti;
5.
nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
6.
nakup kmetijskih zemljišč;
7.
prvi nakup plemenske črede v živinoreji ter prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin;
8.
obnova trajnih nasadov;
9.
nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo;
10.
nakup in postavitev mrež proti toči;
11.
naložbe v namakalno infrastrukturo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti;
12.
naložbe v objekte, vključno z vso pripadajočo opremo za neposredno prodajo nepredelanih proizvodov na
kmetijah: skladiščni oziroma hladilni prostor, prodajno razstavni prostor.
Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Aneks I in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je
objavljen na spletnih straneh www.gov.si/euskladi/skladi/strukt_ekujs_2.html.
Končni prejemnik lahko kandidira za pridobitev pomoči za eno ali več vrst upravičenih naložb v okviru iste vloge.
Kot lastna primarna pridelava se šteje tudi skupna primarna pridelava v okviru registriranih združenj kmetijskih
gospodarstev, registriranih v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe ali zadruge, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji
za skupne naložbe, ki so opisani v poglavju IV. Pogoji za dodelitev sredstev.
Ne glede na določila predhodnega odstavka, se kot lastna primarna pridelava lahko šteje tudi končna pridelava
(dodelava) semena in ostalega semenskega materiala kmetijskih rastlin, vendar le v primeru, če je končna pridelava v
celoti vezana na vsaj 5 letni pogodbeni (kooperacjski) odnos s pridelovalci nedodelanega semena in semenskega
materiala kmetijskih rastlin, ki se prideluje na območju Republike Slovenije.
VI.
POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Pogoji upravičenosti so razdeljena v tri sklope in sicer:
1) Skupni pogoji, ki so nadalje razdeljena na:
a) skupne pogoje za vse vlagatelje;
b) dodatne pogoje, kadar kot vlagatelj nastopa kmetija;
c)
dodatne pogoje, kadar kot vlagatelj nastopa pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik;
d) dodatne pogoje, specifični za nosilca kmetijskega gospodarstva, kadar kot končni prejemnik nastopa
kmetija.
2) Specifični pogoji, glede na posamezno vrsto upravičenih naložb.
3) Specifični pogoji in upravičene naložbe po posameznih sektorjih primarne kmetijske pridelave.

1)

Skupni pogoji

a)

Skupni pogoji za vse vlagatelje

1.

Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev EPD mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije
za ta ukrep.

2.

Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Kot začetek izvedbe naložbe se
šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli
pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
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3.

Naložba mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom sredstev. Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem
oziroma vključitev kmetijske mehanizacije in opreme in osnovne plemenske črede v proizvodni proces ter vpis
intenzivnih nasadov hmeljišč, sadovnjakov oziroma oljčnikov v register, ki ga vodi MKGP ter predlog za vpis
lastnine kmetijskega zemljišča v zemljiško knjigo.

4.

Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

5.

Končni prejemnik mora imeti ob oddaji vloge v uporabi (v lasti, najemu ali zakupu) vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih
površin v dejanski rabi. Zagotoviti mora, da bo imel površine v dejanski rabi še vsaj za obdobje petih let od
zaključka naložbe. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin 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
• 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
2
• 1000 m proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
• 8 ha gozdov ali
• 5 ha gozdnih plantaž ali
• 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.

6.

Določila iz prejšnje točke se ne uporablja za pridelavo medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzrejo čebeljih
matic. V takem primeru mora imeti končni prejemnik ob oddaji vloge v lasti vsaj 40 proizvodnih čebeljih družin.

7.

Podpora se lahko dodeli samo za financiranje naložb, za katere obstajajo zadostni dokazi, da so za zadevne
proizvode na voljo običajne prodajne možnosti:

–

kolikor gre za naložbe, katerih cilj ni povečanje proizvodnje, mora končni prejemnik za obstoječo proizvodnjo
dokazati obstoj običajnih prodajnih možnosti z odkupnimi pogodbami s kupci zadevnih proizvodov. Kolikor kmetija
trži svoje proizvode neposredno končnemu potrošniku pa tudi z izjavo o obsegu neposredne prodaje in z
dokazilom o neposredni prodaji, če svoje proizvode trži na lokalnih tržnicah;

–

kolikor gre za naložbe, katerih cilj je povečanje proizvodnje, mora končni prejemnik v skladu z določili 6. člena
Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999, za povečano proizvodnjo dokazati obstoj običajnih prodajnih poti in sicer:

8.
–
–
–
–

–

–

če končni prejemnik ob predložitvi vloge na javni razpis trži svoje proizvode samo na območju Republike
Slovenije, kar dokazuje z odkupnimi pogodbami oziroma v primeru kmetije tudi z dokazili o neposredni
prodaji končnemu potrošniku, zadostuje analiza trga v okviru poslovnega načrta in dokazilo o odkupu
(odkupne pogodbe ali pisma o nameri) z bodočimi kupci zadevnih proizvodov;

–

če končni prejemnik ob predložitvi vloge na javni razpis prodaja svoje kmetijske proizvode tudi v drugih
državah EU ali jih izvaža v tretje države, kar dokazuje z odkupnimi pogodbami oziroma v primeru kmetije
tudi z dokazili o neposredni prodaji končnemu potrošniku, mora vlogi priložiti analizo trga zadevnega
sektorja kmetijske pridelave iz vidika kmetijskih proizvodov, vrste naložbe ter obstoječih in planiranih
kapacitet, za področje EU ali tretjih držav, kamor te proizvode izvaža. Analizo trga iz prejšnjega stavka
pripravi neodvisna institucija;

–

končni prejemnik iz prejšnje alinee je v primeru odobritve projekta upravičen do povračila stroškov nastalih
s pripravo analize trga neodvisne institucije v okviru splošnih stroškov (glej razpisno dokumentacijo tega
javnega razpisa), kolikor za to predloži plačan račun.

Gospodarska vitalnost kmetijskega gospodarstva in ekonomska upravičenost naložb:
končni prejemnik mora imeti izdelan poslovni načrt, s katerim dokaže gospodarsko vitalnost kmetijskega
gospodarstva in ekonomsko upravičenost naložbe;
poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih straneh www.gov.si/euskladi in
sicer za obdobje izvajanja naložbe in še za nadaljnjih pet let;
kumulativni finančni tok mora biti pozitiven in predstavljen v poslovnem načrtu kot merilo izvedljivosti naložbe;
poslovni načrt mora tudi dokazati, da kmetijsko gospodarstvo ob predložitvi vloge za naložbe v okviru tega
ukrepa, dosega iz kmetijske dejavnosti vsaj minimalni bruto prihodek na enoto polne delovne moči oziroma na
zaposleno osebo, v višini bruto minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji pred letom objave javnega
razpisa;
pri oceni gospodarske vitalnosti kmetijskega gospodarstva,se bo upošteval tudi obseg lastne primarne kmetijske
pridelave. Kmetijsko gospodarstvo bo moralo glede na posamezen sektor primarne kmetijske pridelave, oziroma
glede na vrsto naložbe, najkasneje ob zaključku naložbe, dosegati minimalne obsege lastne primarne kmetijske
pridelave, kakor je določeno v podpoglavju 3.) Specifična merila in upravičene naložbe po posameznih sektorjih
primarne kmetijske pridelave, tega poglavja.
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Minimalni standardi glede varovanja okolja, higiene in dobrobiti živali:
na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje, oziroma sektor kmetijske
pridelave, upoštevane vse zahteve glede okoljevarstvenih, higiensko zdravstvenih in veterinarsko sanitarnih
pogojev ter zahtev za dobrobit živali;
v kolikor je naložba namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati najkasneje
do zaključka naložbe.

10.

Kmetijsko gospodarstvo mora biti najkasneje ob zaključku naložbe prilagojeno standardom EU za varnost in
zdravje pri delu. Tisti, ki že uveljavljajo pomoč v okviru ukrepa »Podpora izvajanju EU standardov« iz Programa
razvoja podeželja 2004-2006, glede varnosti pri delu, niso upravičeni do pridobitve pomoči za naložbe v nakup
opreme za usposobitev obstoječe kmetijske mehanizacije in opreme na standarde EU za varnost in zdravje pri
delu.

11.

Končni prejemnik mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v Navodilu za izvajanje dobre kmetijske prakse pri
gnojenju (Ur. l. RS, št. 34/00) ne glede na predmet podpore.

12.

Ob predložitvi projekta je potrebno priložiti soglasje pristojne službe o skladnosti naložbe s predpisanimi
zahtevami na veterinarsko-higienskem in zdravstveno-sanitarnem področju, kolikor je za naložbo potrebno
gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija.

13.

Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.

14.

Ob predložitvi projekta je potrebno predložiti presojo vplivov na okolje (PVO) oziroma strokovno oceno,
pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja okolja, če glede na
obseg investicije v okviru dovoljenj iz prejšnje točke ni obvezna pridobitev presoje vplivov na okolje (PVO). Iz
presoje vplivov na okolje oziroma iz strokovne ocene mora biti razvidno:

–

stanje na kmetijskem gospodarstvu pred oddajo vloge, glede izpolnjevanja vseh predpisanih standardov iz vidika
varstva okolja;

–

ali naložba 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).

Strokovna ocena o vplivih na okolje se mora priložiti ne glede na predmet podpore, ker služi tudi kot dokazilo k 9. in 11.
točki tega poglavja.
15.

Za naložbo, deležno podpore po tem razpisu, ne sme biti prejeta pomoč po drugih ukrepih iz javnih sredstev.

16.

Za naložbo, deležno podpore po tem razpisu, ne sme biti prejeta pomoč iz naslova pomoči naložbam za skupine
proizvajalcev, ki se nanašajo na podporo po skupni tržni ureditvi.

17.

Končni prejemnik je moral v letu 2004, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku
posredovati na Agencijo izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu, kakor jih določajo predpisi o
izvedbi ukrepov kmetijske politike in sicer:

–

»Neposredna plačila za leto 2004«;

–

»A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2004« in »Pooblastilo družinskih članov nosilca kmetije
za leto 2004« (za fizične osebe) ali »A1 – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2004« (za pravne
osebe in samostojne podjetnike);

–

»B – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2004 – stalež živali«;

–

»C – Prijava zemljišč v uporabi za leto 2004«.

Ti obrazci bodo med drugim služili tudi kot dokazilo dejanske rabe kmetijskih zemljišč, ki jih obdeluje končni prejemnik.
18.

Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih končni prejemnik ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev,
dobav in del, ki so višji od 5.000 evrov, izraženih v domači valuti, pridobiti ponudbe najmanj treh dobaviteljev.
Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem. Če se končni prejemnik v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek iz prejšnjega odstavka izveden v skladu s tem predpisom.

Kmetije niso naročniki – zavezanci po tem zakonu, zato morajo zbrati vsaj tri ponudbe.
19.

Končni prejemnik mora za naložbo, za katero je prejel podporo voditi predpisano dokumentacijo določeno s tem
javnim razpisom in jo hraniti najmanj do 31. 12. 2013.

20.

Končni prejemnik mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti (Priročnik za
označevanje projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter na spletnih straneh
www.arsktrp.gov.si in www.gov.si/euskladi).

21.

Končni prejemnik ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.

22.

Dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena končnemu prejemniku, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet
let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe,
razen v primeru višje sile, naložbe pa se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
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Kot bistvene spremembe naložbe se štejejo spremembe, ki:
bistveno vplivajo na naravo naložbe 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.
Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni
mogoče odvrniti:
kmetova smrt;
dolgoročna poklicna nezmožnost kmeta;
razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta
zaveza;
hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
nenamerno uničenje objektov za živino na kmetijskem gospodarstvu;
epidemično bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del.

25.

O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora vlagatelj nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih dneh
obvestiti organ, ki je vodil postopek.

b)

Dodatni pogoji, kadar kot končni prejemnik nastopa kmetija:

1.

Končni prejemnik se obvezuje, da bo najkasneje s 1. januarjem 2005 za primarno kmetijsko pridelavo uvedel
spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji po metodologiji FADN, ter da bo skladno s predpisi, ki urejajo
spremljanje gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji, spremljal rezultate vsaj še 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev iz naslova tega razpisa.

2.

Podrobnejša določila glede spremljanja rezultatov gospodarjenja na kmetiji po metodologiji FADN, bodo
opredeljena v pogodbi o dodelitvi sredstev. Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev je sestavni del razpisne
dokumentacije.

c)
1.

Dodatni pogoji, kadar kot končni prejemnik nastopa pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
Končni prejemnik mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero prosi
podporo.
Dodatni pogoji, specifični za nosilca kmetijskega gospodarstva, kadar je končni prejemnik kmetija ali samostojni
podjetnik posameznik:
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti vlagatelj, imeti mora stalno prebivališče na naslovu kmetijskega
gospodarstva, biti mora lastnik ali solastnik oziroma mora imeti kmetijsko gospodarstvo v najemu.
Kadar je upravičenec fizična oseba in nosilec kmetijskega gospodarstva ni njegov edini lastnik, mora nosilec
kmetijskega gospodarstva priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov, s katerimi prebiva na naslovu kmetijskega
gospodarstva, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da se strinjajo z navedeno naložbo.
V primerih, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec.
Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na njegovo ime.
V kolikor kmetija za naložbe uveljavlja višji delež podpore iz naslova mladega kmeta morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti mlajši od 40 let.
Naložba se izvaja v obdobju prvih petih let od prvega lastniškega prevzema celotne kmetije s strani nosilca,
oziroma nosilca in njegovega partnerja iz naslova zakonske ali izvenzakonske skupnosti. Kot datum prvega
lastniškega prevzema se šteje predlog za vpis lastnine v zemljiško knjigo.
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti ob oddaji vloge primerno usposobljen za opravljanje kmetijske
dejavnosti. Šteje se, da je primerno usposobljen, če ima najmanj:
poklicno kmetijsko ali sorodno agroživilsko izobrazbo ali
katerokoli drugo poklicno izobrazbo in 3 letne delovne izkušnje na kmetiji oziroma v posamezni kmetijski
dejavnosti ali
opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih, oziroma srednjih šol, s
posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja ali
v primeru, da ima nosilec kmetijskega gospodarstva končano le osnovno šolo, mora imeti vsaj 5 let delovnih
izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti.

d)
1.
2.

3.
4.
–
–

5.
–
–
–
–
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Specifični pogoji upravičenosti glede na posamezno vrsto upravičenih naložb
Nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme
končni prejemnik mora s poslovnim načrtom izkazati racionalno rabo kmetijske mehanizacije, za katero prosi za
finančno podporo. Kot podlaga za racionalno rabo kmetijske mehanizacije se smiselno upošteva veljavni Katalog
stroškov kmetijske mehanizacije in veljavni Katalog kalkulacij Kmetijske svetovalne službe Slovenije. Pri tem se
upošteva predvidena struktura pridelave ob zaključku naložbe. V kolikor je kmetijsko gospodarstvo na podlagi
predpisov, ki urejajo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, uvrščeno na območje z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost in obdeluje kmetijska zemljišča na hribovsko gorskih območjih, se obseg
optimalne rabe zmanjša za 20% glede na ostala območja. Podrobnejši seznam kmetijske mehanizacije in
optimalne rabe po posamezni vrsti kmetijske mehanizacije je naveden v razpisni dokumentaciji tega javnega
razpisa;
kot najvišja priznana vrednost se upošteva vrednost po zadnjem veljavnem Katalogu stroškov kmetijske
mehanizacije. Ker v letu objave javnega razpisa še ni novega kataloga, se bodo do izdaje novega kataloga
upoštevale nabavne vrednosti po zadnjem veljavnem katalogu, povečane za letni indeks rasti maloprodajnih cen
za to obdobje;
kolikor kmetijska mehanizacija služi tudi v druge namene, mora biti pretežni del časa namenjena za opravljanje
kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
pri oceni racionalne rabe kmetijske mehanizacije se pri fizičnih osebah lahko upošteva tudi storitve nosilca
kmetijskega gospodarstva ali drugega ožjega družinskega člana v okviru strojnega krožka, v okviru združenja
ekoloških pridelovalcev, oziroma v okviru dopolnilne dejavnosti storitev s kmetijsko mehanizacijo na kmetijah.
Nakup kmetijskih zemljišč
med nakupom kmetijskega zemljišča in navedenimi cilji naložbe v poslovnem načrtu mora biti neposredna
povezava;
pri nakupu kmetijskega zemljišča, se kot opravičljiv strošek šteje 10% tržne vrednosti tega nakupa;
končni prejemnik mora pridobiti potrdilo neodvisnega kvalificiranega cenilca ali pooblaščenega uradnega organa,
da nabavna cena ne presega tržne vrednosti kmetijskih zemljišč.
Prispevek v naravi
prispevek v naravi se kot opravičljiv strošek prizna le kadar je končni prejemnik do sredstev kmetija;
prispevek v naravi se prizna samo v obliki neplačanega prostovoljnega dela nosilca kmetijskega gospodarstva in
ostalih družinskih članov kmetije, vendar samo v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:
–
da je neplačano prostovoljno delo neodvisno ocenjeno in je opravljen nadzor;
–
vrednost neplačanega prostovoljnega dela se bo določila po normativu in obsegu, ki sta navedena v
razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
Neposredna prodaja
do naložb v novogradnjo ali obnovo objektov, oziroma prostorov, vključno s pripadajočo opremo namenjenih za
neposredno prodajo, so upravičena le kmetije, ki prodajajo kmetijske proizvode iz lastne primarne pridelave
neposredno na naslovu kmetije, na tržnicah ali na kakršenkoli drug način končnemu potrošniku;
iz naslova neposredne prodaje se kot opravičljiv strošek štejejo naložbe v ureditev prodajno razstavnega in
skladiščnega prostora na naslovu kmetije ter nakup opreme za neposredno prodajo izven naslova kmetije;
za potrebe neposredne prodaje se kot opravičljiv strošek prizna ureditev skladiščnega oziroma hladilnega
prostora kapacitete do 100 ton.
Prvi nakup plemenske črede v živinoreji
vzrejne živali, ki so predmet nakupa morajo biti registrirane v rodovniških knjigah ali njihovih ekvivalentih;
ne podpira se nakupa osnovne plemenske črede za tiste plemenske živali, za katere lahko rejec uveljavlja
podporo na podlagi drugih predpisov;
na področju reje krav molznic se kot opravičljiv strošek prizna le nakup brejih plemenskih telic;
na področju reje krav dojilj se kot opravičljiv strošek ne prizna nakupa krav ali brejih plemenskih telic črnobele
pasme (ČB), rdeči holštajn (RH) ali kombinirane črnobele in rdeče holštajn pasme (ČB/RH);
na področju prireje mesa konj se kot opravičljiv strošek prizna le nakup plemenskih kobil hladnokrvnih pasem;
prvi nakup oziroma dokup plemenske živine v živinoreji (razen pri prireji kravjega mleka) je pogojen z naložbo v
hlev, ki se lahko načrtuje v okviru istega poslovnega načrta; Izjemoma se lahko upošteva tudi naložbe v hlev
oziroma naložbe v ureditev pašnikov za celoletno rejo na prostem, ki še traja ali pa je že zaključena, če je bila
takšna naložba začeta po letu 2002;
prvi nakup oziroma dokup živine vezan na prirejo kravjega mleka, je pogojen z naložbo v hlev, oziroma naložbe v
ureditev pašnikov za celoletno rejo na prostem, ki še traja ali pa je že zaključena, če je bila takšna naložba začeta
po letu 2002.
Prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin
podpira se le prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin avtohtone čiste kranjske čebele, ki so registrirane v
rodovniških knjigah, kakor predpisuje zadevna zakonodaja.
Pogoji za skupne naložbe v okviru registriranih združenj kmetijskih gospodarstev
Registrirano združenje kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: združenje) je upravičena do podpore za skupno
naložbo samo v kolikor je promet (prihodek od prodaje) ustvarjen s prodajo kmetijskih pridelkov članov združenja
(glavna tržna pridelava), večji od prometa pridobljenega s prodajo drugih proizvodov ali storitev.
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Vrednost glavne tržne pridelave se izračuna kot pridelava članov združenja, ki so v času na katerega se nanaša
izračun člani združenja. V vrednost glavne tržne pridelave se ne šteje obseg na osnovi pridelka članov, ki bodo
izstopili v obdobju pred prodajo večine svojih pridelkov, obratno se kot vrednost glavne tržne pridelave šteje
pridelava novih članov, ki bodo postali člani v obdobju pred prodajo večine svojih pridelkov in ki bodo večino
svojih pridelkov prodali preko združenja.
Cene, ki se upoštevajo pri izračunu glavne tržne pridelave, so cene po katerih združenje prodaja kmetijske
pridelke franco združenja, ki lahko vključujejo tudi cene za pakirane, vendar nepredelane pridelke, brez
upoštevanja davka na dodano vrednost.
Za načrtovane cene se pri izračunih upoštevajo povprečne cene, kot jih združenje dejansko trži, če gre za novo
združenje ali nov pridelek pa se upoštevajo povprečno dosežene cene pri prodaji.
Obseg prometa glavne tržne pridelave se ugotavlja za obdobje enega leta pred letom objave javnega razpisa.
Kadar imajo združenja premalo preteklih podatkov o glavni tržni pridelavi, se šteje kot vrednost glavne tržne
pridelave tista vrednost, ki jo združenje napove v poslovnem načrtu.
Če v letu pred letom objave javnega razpisa, zaradi naravnih pogojev ni bil dosežen pričakovani obseg pridelave
oziroma pričakovana vrednost, mora združenje to pisno utemeljiti. Vrednost iz prejšnjega odstavka ne sme biti
manjša od 65% vrednosti v prejšnjem letu, razen v primeru s strani pristojnih organov ugotovljene naravne
katastrofe.
Združenje ali član združenja, ki je pravna oseba, morata izkazati, da sta v večinski lasti pridelovalcev pridelka za
katerega je združenje registrirano.
Vsako morebitno spremembo lastništva združenja ali pri pravni osebi, ki je član združenja, mora združenje javiti v
petih delovnih dneh po nastanku spremembe lastništva.
Združenje sprejme pravila, v katerih so navedene obveznosti članov do organizacije pridelovalcev, predvsem o:
obsegu in načinu pridelave s kratkim opisom tehnologije;
poročanju o pridelavi, prodaji celotnega pridelka preko registrirane organizacije pridelovalcev ter o morebitni
neposredni prodaji posameznega člana;
plačevanju članskega prispevka;
trajanju članstva ter pogojih pristopa in izstopa iz organizacije proizvajalcev;
načinu odločanja, sprejemanja in spreminjanja pravil, ki morajo biti takšna, da zagotavljajo demokratičnost;
kaznih za morebitne kršitelje;
računovodskih in finančnih pravilih za vodenje registrirane organizacije pridelovalcev;
pravila morajo vsebovati določbe, da v primeru naložb v posamezna kmetijska gospodarstva, ki so ustanovitelji
organizacije proizvajalcev, ti pridelovalci povrnejo preostalo vrednost naložbe ob morebitnem izstopu iz
organizacije proizvajalcev v času trajanja naložbe.
Pridelovalec je lahko član samo enega združenja, registriranega za isto vrsto oziroma skupino pridelkov ali
proizvodov.
Noben član združenja ne sme imeti več kot 20% glasovalnih pravic. Ne glede na določbo prejšnjega stavka ima
lahko posamezni član tudi več pravic, vendar ne več kot 49% glasovalnih pravic, slednje le v primeru, če njegov
prispevek k vrednosti glave tržne pridelave, ki je predmet združenja predstavlja več kot 50%.
Pri izračunu deleža glasovalnih pravic se upošteva število pridelovalcev in njihov prispevek k vrednosti glavne
tržne pridelave.
Trajanje članstva v združenju mora biti praviloma trajno, v nobenem primeru pa ne krajše od treh let, če pa to ni
mogoče, pa mora biti trajanje članstva določeno tako, da ne ovira že planiranega poslovanja združenja, v času
izvajanja naložbe. K vsaki prekinitvi trajanja članstva pred iztekom naložbe mora dati predhodno soglasje za to
določen organ združenja. Odpovedni rok ne sme biti daljši od 6 mesecev.
Člani združenja lahko sami tržijo svoje pridelke, na katero se naložba nanaša neposredno končnemu potrošniku,
vendar le v takšnem obsegu, kot jim to dovoljujejo pravila združenja, v nobenem primeru pa ne več kot 20%
vrednosti pridelave posameznega člana.

3)
Specifični pogoji in upravičene naložbe po posameznih sektorjih primarne kmetijske pridelave
a)
mleko, meso in jajca
Upravičene naložbe:
1.
Naložbe s področja novogradnje ali obnove hlevov, vključno z objekti za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke in
nakupom hlevske opreme za krmljenje, molžo in izločke.
2.
Naložbe v novogradnjo ali obnovo pomožnih objektov, vključno s pripadajočo notranjo opremo za krmo, živalske
izločke in odpadne vode.
3.
Naložbe v novogradnjo ali obnovo samostojnih skladišč za shranjevanje krmnih žit, vuluminozne krme in drugih
krmnih poljščin s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje.
4.
Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov namenjenih predelavi mleka na planšarijah vključno
s pripadajočo opremo in sicer:
–
naložbe s področja novogradnje ali obnove hlevov, vključno z objekti za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke in
nakupom hlevske opreme za krmljenje, molžo in izločke;
–
naložbe s področja novogradnje ali obnove objektov oziroma prostorov za predelavo mleka: proizvodni prostor,
skladiščni prostor in prostor za zorenje sira;
–
naložbe s področja novogradnje ali obnove objektov in prostorov namenjenih bivanju pašnega osebja in
mlekarjev;
–
naložbe v ureditev pitne vode na planinah za potrebe predelave mleka.
5.
Naložbe v nakup kmetijskih zemljišč.
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Naložbe v prvi nakup plemenske živine, namenjen izboljšavi genetske kakovosti staleža na področju prireje mleka
govedi ali drobnice, na področju prireje mesa govedi, drobnice, prašičev, kuncev in konjev oziroma na področju
prireje jajc kokoši.
Naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme ter v usposobitev obstoječe kmetijske mehanizacije in
opreme na standarde EU za varnost in zdravje pri delu in sicer:
nakup kmetijske hribovske mehanizacije za rabo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
nakup specialne kmetijske mehanizacije za pridelavo krme;
nakup opreme za usposobitev obstoječe kmetijske mehanizacije in opreme na standarde EU za varnost in zdravje
pri delu.
Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov in nakup pripadajoče opreme namenjenih za
neposredno prodajo kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje na kmetijah: skladiščni prostor in prodajno
razstavni prostor.

Specifični pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1.
Razen za naložbe iz 7. točke predhodnega odstavka, mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku
naložbe dosegati naslednje minimalne obsege reje po posameznih vrstah in kategorijah živali:
Prireja mleka
a)
Krave molznice (območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in nižinska območja).
Na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost mora imeti kmetijsko gospodarstvo v mlečni reji
najmanj 20 molznic. V kolikor se na kmetijskem gospodarstvu izvaja tudi kombinirana reja pa mora imeti kmetijsko
gospodarstvo najmanj 10 molznic in 10 krav dojilj oziroma 20 govejih pitancev.
Na nižinskih območjih mora imeti kmetijsko gospodarstvo v mlečni reji najmanj 30 molznic. Kolikor se na
kmetijskem gospodarstvu izvaja tudi kombinirana reja pa mora imeti kmetijsko gospodarstvo najmanj 15 molznic
in 15 krav dojilj oziroma 30 govejih pitancev.
b)
Reja drobnice za mleko (samo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost).
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti v mlečni reji najmanj 60 odraslih plemenskih samic drobnice. Kolikor se na
kmetijskem gospodarstvu izvaja tudi kombinirana reja drobnice pa mora imeti kmetijsko gospodarstvo najmanj 30
odraslih plemenskih samic drobnice za mleko in 60 odraslih plemenskih samic drobnice za meso.
c)
Navedeni obsegi v predhodnih dveh točkah veljajo tudi za predelavo mleka na planinah.
Prireja mesa
a)
Krave dojilje in goveji pitanci (območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in nižinska območja).
Na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost mora imeti kmetijsko gospodarstvo v mesni reji
najmanj 20 krav dojilj ali 40 govejih pitancev oziroma vsaj 10 krav dojilj in 20 govejih pitancev. Na drugih območjih
je število živali podvojeno.
b)
Reja drobnice za meso-samo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti v mesni reji najmanj 120 odraslih plemenskih samic drobnice za meso.
c)
Prašičereja
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti pri reji plemenskih svinj najmanj 40 stojišč za plemenske svinje, pri
kombinirani reji 30 stojišč za plemenske svinje in 150 za prašiče pitance, pri mesni reji pa 250 stojišč za prašiče
pitance, ne glede na območje izvajanja reje.
d)
Kunčjereja
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti v stalni reji najmanj 100 plemenskih samic oziroma 400 pitancev v turnusu, ne
glede na območje izvajanja reje.
e)
Reja perutnine za meso
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti v stalni reji najmanj 5000 pitanih piščancev ali 1000 puranov v turnusu, ne
glede na območje izvajanja reje.
f)
Reja konj za meso
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti v stalni reji najmanj 10 plemenskih kobil, ne glede na območje izvajanja reje.
Prireja jajc
1.
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti najkasneje po zaključku naložbe v stalni reji najmanj 1000 kokoši nesnic ne
glede na območje izvajanja reje.
2.
Kolikor je kmetijsko gospodarstvo usmerjeno v ekološko pridelavo, potem so minimalni obsegi reje iz prve točke
tega odstavka pri pridelavi mleka ali mesa govedi in drobnice ter pri pridelavi mesa prašičev, kuncev in konjev nižji
za 25%. Ta nižji minimalni obseg reje ne velja, kadar gre za naložbe v novogradnjo skladišč za živalske izločke.
3.
Kmetijsko gospodarstvo mora najkasneje ob dokončanju investicije zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo
živalskih izločkov, in sicer za rejo perutnine in prašičev največ 2 glavi velike živine/ha (v nadaljnjem besedilu:
GVŽ/ha), vključno z rejo mešanih vrst živali, če so v tej mešani reji vključeni prašiči ali perutnina, za rejo ostalih
vrst živali pa največ 2,5 GVŽ/ha oziroma ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali. Za preračun posameznih
vrst in kategorij živali v GVŽ se upošteva količnik iz osnovnega obrazca subvencijske vloge »B-Osnovni podatki o
kmetijskem gospodarstvu za tekoče leto-stalež živali.
4.
Končni uporabnik mora imeti zadostne skladiščne zmogljivosti za živalska gnojila, oziroma ta problem rešuje v
okviru ukrepa »Prilagoditev na EU standarde« iz Programa razvoja podeželja 2004-2006 oziroma mora biti rešitev
tega problema vključena v projekt za katerega uveljavlja sredstva.
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Naložbe v adaptacijo skladišč za živalske izločke ni opravičljiv strošek za naložbe v okviru tega ukrepa, razen
kadar gre za hleve, ki imajo ob predložitvi vloge kapaciteto višjo od 100 GVŽ.
Pri naložbi v nakup, novogradnjo ali obnovo hlevov mora biti minimalna hlevska površina za živali v skladu s
tehnološkimi standardi za posamezne kategorije žival in oblike reje oziroma skladna s predpisi s področja zaščite
rejnih živali.
Kmetijsko gospodarstvo mora pri prireji mleka ali mesa govedi, drobnice, kuncev in reji konj za meso zagotoviti
vsaj 50% lastne krme, pri prireji mesa prašičev in perutnine in pri prireji jajc pa vsaj 35% lastne krme.
V primeru naložb v ureditev objektov na planinah morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
planina mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v predpisu, ki ureja slovenski kmetijsko okoljski program, in se
nanašajo na izvajanje planinske paše;
izvajalec planinske paše 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;
izvajalec planinske paše mora predložiti potrjen pašni red za tekoče leto.

b) med
Upravičene naložbe:
1.
Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov vključno s pripadajočo opremo namenjenih
pridelavi medu in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreji čebeljih matic in pripravi teh proizvodov za trg:
–
objekti oziroma prostori za skladiščenju medu in ostalih čebeljih proizvodov;
–
objekti oziroma prostori za dodelavo in točenje medu;
–
objekti oziroma prostori za vzrejo čebeljih matic.
2.
Prvi nakup čebeljih matic in čebeljih družin.
3.
Nakup čebeljih panjev.
4.
Postavitev čebelnjakov.
5.
Nakup nove opreme za prevoz čebeljih panjev.
6.
Naložbe v nakup kmetijskih zemljišč.
7.
Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov in nakup pripadajoče opreme namenjenih za
neposredno prodajo kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje na kmetijah: skladiščni prostor in prodajno
razstavni prostor.
Specifični pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1.
Kmetijsko gospodarstvo mora najkasneje po zaključku naložbe dosegati naslednje minimalne proizvodne obsege:
a)
Pridelava medu in ostalih čebeljih proizvodov
Ne glede na to v katero območje sodi kmetijsko gospodarstvo, mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob
zaključku naložbe imeti v uporabi vsaj 80 proizvodnih čebeljih družin.
b)
Vzreja čebeljih matic
Ne glede na to v katero območje kmetijske pridelave sodi kmetijsko gospodarstvo, mora imeti kmetijsko
gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe letno proizvodnjo vsaj 1500 čebeljih matic avtohtone čiste kranjske
čebele.
c)
Nakup kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev
Do naložb v nakup kontejnerjev za prevoz čebeljih panjev so upravičena le kmetijska gospodarstva, ki imajo ob
zaključku naložbe v uporabi vsaj 100 proizvodnih čebeljih družin.
2.
Do naložb v sektorju “med” so lahko upravičena le kmetijska gospodarstva, ki pridelujejo med blagovne znamke
»Slovenski med kontrolirane kakovosti«.
3.
V primeru naložb v vzrejo čebeljih matic mora imeti upravičenec registracijo za vzrejevalca čebeljih matic
avtohtone čiste kranjske čebele v predhodnem letu.
4.
Upravičenec mora imeti registrirane vse čebelje panje v skladu s predpisano zakonodajo.
c)
poljščine, hmelj in seme in semenski material
Upravičene naložbe:
1.
Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in sušenje
kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje ter njihovo pripravo za trg.
2.
Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov vključno s pripadajočo opremo za končno pridelavo (dodelavo),
skladiščenje, sušenje in pripravo nedodelanega semena in ostalega semenskega materiala kmetijskih rastlin za
trg iz lastne primarne proizvodnje.
3.
Naložbe v obnovo hmeljišč
4.
Nakup kmetijskih zemljišč.
5.
Naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme ter v usposobitev obstoječe kmetijske mehanizacije in
opreme na standarde EU za varnost in zdravje pri delu in sicer:
–
nakup kmetijske hribovske mehanizacije za rabo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
–
nakup specialne kmetijske mehanizacije za pridelavo poljščin, hmelja in semena ter ostalega semenskega
materiala kmetijskih rastlin;
–
nakup opreme za usposobitev obstoječe kmetijske mehanizacije in opreme na standarde EU za varnost in zdravje
pri delu.
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Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov in nakup pripadajoče opreme namenjenih za
neposredno prodajo kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje na kmetijah: skladiščni prostor in prodajno
razstavni prostor.

Specifični pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1.
Kadar gre za upravičene naložbe št. 1, 3, 4 in 6 iz predhodnega odstavka, mora kmetijsko gospodarstvo
najkasneje ob zaključku naložbe dosegati naslednje minimalne proizvodne obsege (ne velja za pridelavo semena
in semenskega materiala kmetijskih rastlin):
–
ne glede na območje pridelave, mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe pridelovati
poljščine (vključno s hmeljem) na vsaj 20 ha primerljivih kmetijskih površin;
–
kolikor je kmetijsko gospodarstvo usmerjeno v ekološko pridelavo poljščin (vključno s hmeljem), mora ne glede na
območje pridelave pridelovati poljščine na vsaj 15 ha primerljivih kmetijskih površin;
–
kolikor gre za naložbo v hladilnico za merkantilni krompir, mora upravičenec pridelati in skladiščiti letno vsaj 2200
ton krompirja. Ostali tehnično tehnološki pogoji glede naložbe v novogradnjo ali obnovo hladilnice bodo podani v
javnem razpisu. V kolikor bo hladilnica namenjena za potrebe primarne kmetijske pridelave in predelave teh
proizvodov, se naložba v hladilnico kot opravičljiv strošek v okviru tega ukrepa šteje samo, če je večinoma
namenjena za potrebe primarne kmetijske pridelave.
2.
Skupna površina hmeljišč se ugotavlja glede na dodeljene identifikacijske številke hmeljišč, to je MID hmeljišča, ki
jo/jih je upravičenec pridobil z odločbo o vpisu v register pridelovalcev hmelja.
3.
Upravičenec mora biti vpisan v register pridelovalcev hmelja.
4.
Kadar gre za naložbe v končno pridelavo (dodelavo) še nedodelanega semena in ostalega semenskega materiala
kmetijskih rastlin, ni proizvodnih omejitev.
5.
Upravičenec mora biti registriran v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin.
6.
Kadar gre za končno pridelavo (dodelavo) semena in ostalega semenskega materiala kmetijskih rastlin, mora
imeti končni prejemnik petletni pogodbeni (koopracijski) odnos s pridelovalci nedodelanega semena in
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se prideluje na območju Republike Slovenije.
d) vino
Upravičene naložbe:
1.
Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo
vina za trg iz lastne primarne pridelave.
2.
Nakup kmetijskih zemljišč.
3.
Naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme ter v usposobitev obstoječe kmetijske mehanizacije in
opreme na standarde EU za varnost in zdravje pri delu in sicer:
–
nakup kmetijske hribovske mehanizacije za rabo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
–
nakup specialne kmetijske mehanizacije za pridelavo grozdja;
–
nakup opreme za usposobitev obstoječe kmetijske mehanizacije in opreme na standarde EU za varnost in zdravje
pri delu.
4.
Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov in nakup pripadajoče opreme namenjenih za
neposredno prodajo kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje na kmetijah: skladiščni prostor in prodajno
razstavni prostor.
Specifični pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1.
Kadar gre za upravičene naložbe št. 1, 2 in 4 iz predhodnega odstavka mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje
ob zaključku naložbe dosegati naslednje minimalne obsege primarne kmetijske pridelave:
–
za proizvodnjo vina brez stekleničenja: vsaj 2 ha vinogradov v polni rodnosti;
–
za stekleničenje vina: vsaj 4 ha vinogradov v polni rodnosti.
2.
Do naložb v tem sektorju so upravičene le fizične osebe.
3.
Naložbe v vinogradniške kleti, se štejejo kot upravičljiv strošek le, če so oziroma bodo namenjene vinu
pridobljenem izključno iz lastne primarne kmetijske pridelave.
4.
Kapaciteta vinogradniške kleti ne sme biti večja kakor je 2 kratna lastna primarna kmetijska pridelava (100%
povečanje gre na račun skladiščenja zalog in dodatnih površin zaradi donegovanja vina, ne pa na račun vina, ki ni
iz lastne primarne pridelave). Kapaciteta vinogradniške kleti se izračuna iz prijavljenih površin vključno z
morebitnimi novimi površinami že dodeljenih pravic za obnovo vinogradov ter iz prijavljenega pridelka v okviru
registra pridelovalcev grozdja in vina.
5.
Končni prejemnik mora biti vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina.
e) sadje in zelenjava ter okrasne rastline in grmovnice
Upravičene naložbe:
1.
Naložbe v obnovo sadovnjakov oziroma oljčnikov ter prvo postavitev jagodišč.
2.
Naložbe v nakup in postavitev zavarovanih prostorov skupaj s pripadajočo opremo za moderno vrtnarsko
proizvodnjo, za pridelavo jagod in jagodičja, okrasnih rastlin in grmovnic.
3.
Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov vključno s pripadajočo opremo za pridelavo (gobe) in skladiščenje
kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje ter njihovo pripravo za trg.
4.
Nakup in postavitev mrež proti toči.
5.
Naložbe v ureditev namakalne infrastrukture za namakalne sisteme v zasebni lasti.
6.
Nakup kmetijskih zemljišč.
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Naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme ter v usposobitev obstoječe kmetijske mehanizacije in
opreme na standarde EU za varnost in zdravje pri delu in sicer:
nakup kmetijske hribovske mehanizacije za rabo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
nakup specialne kmetijske mehanizacije za pridelavo sadja, vrtnin, grmovnic in okrasnih rastlin;
nakup opreme za usposobitev obstoječe kmetijske mehanizacije in opreme na standarde EU za varnost in zdravje
pri delu.
Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov in nakup pripadajoče opreme namenjenih za
neposredno prodajo kmetijskih pridelkov iz lastne primarne proizvodnje na kmetijah: skladiščni prostor in prodajno
razstavni prostor.

Specifični pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1.
Kadar gre za upravičene naložbe št. 2, 3, 5, 6 in 8 iz predhodnega odstavka, ki so namenjene pridelavi svežega
sadja, mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe imeti v uporabi vsaj za 2 ha trajnih nasadov
(vključno z intenzivnimi nasadi jagod). V kolikor je kmetijsko gospodarstvo usmerjeno v ekološko pridelavo
svežega sadja oziroma oljk potem mora imeti najkasneje ob zaključku naložbe v uporabi vsaj 1,5 ha trajnih
nasadov (vključno z intenzivnimi nasadi jagod).
2.
Kadar gre za naložbe v hladilnice za sveže sadje oziroma vrtnine, mora končni prejemnik pridelati in skladiščiti
letno vsaj 1000 ton svežega sadja pečkarjev oziroma 80 ton koščičarjev ali 80 ton svežih vrtnin. Ostali tehnično
tehnološki pogoji glede naložbe v novogradnjo ali obnovo hladilnice bodo podani v razpisni dokumentaciji. V
kolikor bo hladilnica namenjena za potrebe primarne kmetijske pridelave in predelave teh proizvodov, se naložba
v hladilnico kot opravičljiv strošek v okviru tega ukrepa šteje samo, če je večinoma namenjena za potrebe
primarne kmetijske pridelave.
3.
Kadar gre za naložbe v pridelavo gob, ki kmetijskemu gospodarstvu ob zaključku naložbe predstavlja glavni tržni
proizvod, potem mora kmetijsko gospodarstvo pridelovati gobe na vsaj 3000 m2 proizvodnih površin. Kadar pa na
kmetijskem gospodarstvu pridelava gob ob zaključku naložbe ne predstavlja glavni tržni proizvod, potem mora
kmetijsko gospodarstvo pridelovati gobe na vsaj 1000 m2 proizvodnih površin.
4.
Pri pridelavi svežih vrtnin, vključno s pridelavo zgodnjega krompirja, pri pridelavi okrasnih rastlin, grmovnic, sadik
sadnega drevja in trsnih sadik ter pri pridelavi zelišč, ni nobenih proizvodnih omejitev.
5.
Skupna površina intenzivnih nasadov sadovnjakov oziroma oljčnikov ter vinogradov se ugotavlja glede na
dodeljene identifikacijske številke sadovnjakov oziroma oljčnikov ter vinogradov, to je MID sadovnjaka ter
vinograda oziroma O-MID oljčnika, ki jo/jih je upravičenec pridobil z odločbo o vpisu v register pridelovalcev sadja
v intenzivnih sadovnjakih oziroma z ustreznim dokazilom za oljčnik ter na podlagi odločbe o vpisu v register
pridelovalcev vina in grozdja.
6.
Kadar gre za naložbe v obnovo sadovnjakov oziroma oljčnikov morajo biti dodatno izpolnjeni naslednji pogoji:
–
končni prejemnik mora biti vpisan v register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih oziroma oljčnikih. V
kolikor gre za prvo napravo intenzivnega sadovnjaka, oziroma oljčnika, pa mora biti vpisan v ta register
najkasneje ob zaključku naložbe;
–
pri obnovi sadovnjaka oziroma oljčnika, morajo biti zastopane sorte sadnih vrst, ki so priporočene za pridelovanje
v Sloveniji in so uvrščene v sadni izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko uveljavlja podporo za sorte, ki niso v
sadnem izboru, če si predhodno pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije;
–
če obnova sadovnjaka oziroma oljčnika pomeni poseg v prostor in je obnova na strnjeni površini, ki je večja ali
enaka 4 ha, mora v skladu z predpisi, ki urejajo vrsto posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na
okolje, upravičenec predhodno pridobiti še presojo vplivov na okolje;
–
predložiti mora kopijo katastrskega načrta z šrafirano parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno
številko na kateri bo potekala obnova;
–
predložiti mora zemljiškoknjižni izpisek in posestni list, ki v času vložitve zahtevka ne smeta biti starejša od treh
mesecev. Zemljiškoknjižnega izpiska ni potrebno poslati za tista zemljišča, ki so v zakupu od Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije;
–
če končni prejemnik ni lastnik zemljišča na katerem bo potekala obnova, mora poleg dokumentov lastnika iz
prejšnje alinee priložiti tudi kopije pogodb o zakupu zemljišča za najmanj 10 let in soglasje lastnika in solastnikov,
da dovoljujejo obnovo;
7.
Kadar gre za naložbe v izgradnjo namakalnega sistema v zasebni lasti, morajo biti dodatno izpolnjeni naslednji
pogoji:
–
končni prejemnik mora imeti zagotovljen vir vode za namakanje ter pridobljeno odločbo o uvedbi namakanja;
–
v primeru, da se namakalna oprema priključi na že obstoječi namakalni sistem, mora končni prejemnik priložiti tudi
uporabno dovoljenje za obstoječi namakalni sistem. Ta pogoj se nanaša na vse sektorje primarne kmetijske
pridelave.
V. OMEJITVE
Splošne omejitve za pridobivanje sredstev po tem javnem razpisu:
1.
Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po programu EPD.
2.
Sredstva se ne dodelijo končnemu prejemniku, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po
tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU.
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Podpore za naložbe po tem javnem razpisu se ne dodelijo za:
–
nakup in postavitev ograj za potrebe paše;
–
nakup rabljene opreme in kmetijske mehanizacije;
–
naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev,
kot jih določajo uredbe o tržnih redih;
–
naložbe za dejavnost trgovine;
–
plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu iz tretjih držav;
–
stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti vključno s stroški vzdrževanja in najema;
–
bančne stroške in stroške garancij;
–
stroške promocije;
–
naložbe, katerih izvedba se je pričela pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev;
–
naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
–
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%
upravičenih stroškov.
Specifične omejitve, ki izhajajo iz naslova tržnih redov in proizvodnih kvot
Sektor mleko: Kadar gre za naložbe v prirejo mleka govedi, kmetijsko gospodarstvo ni upravičeno do podpore, če z
naložbo povečuje prirejo mleka preko dodeljene mlečne kvote oziroma prijavljene referenčne količine.
VI. FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV
A. Splošni finančni pogoji
1.
Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je naslednja:
–
od 40% do 65% upravičenih izdatkov se zagotovi iz javnih virov, od tega 1/2 zagotovi EU (Evropski kmetijski
usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek) in 1/2 zagotovi Republika Slovenija;
–
od 35% do 60% upravičenih izdatkov zagotovi končni prejemnik.
2.
Deleži javnega financiranja so enaki za vse vrste pomoči v sklopu tega ukrepa, in sicer:
–
za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: 50% upravičenih izdatkov;
–
za druga območja: 40% upravičenih izdatkov.
3.
Kadar vlagatelj uveljavlja višji delež pomoči za naložbe v ekološko pridelavo je delež javnega financiranja
naslednja:
–
za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: 55% upravičenih izdatkov;
–
za druga območja: 45% upravičenih izdatkov.
4.
Kadar vlagatelj uveljavlja višji delež pomoči za naložbe kmetij, katerih nosilec je mladi kmet, ki še ni dopolnil 40 let
ter se naložba izvaja v obdobju prvih petih let od prevzema, je delež javnega financiranja višji za 10 odstotnih
točk, od deležev v predhodnih dveh točkah in sicer:
–
za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: 60-65% upravičenih izdatkov;
–
za druga območja: 50-55% upravičenih izdatkov.
5.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 5.300 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan objave javnega razpisa). V primeru, da je skupna priznana investicijska vrednost nižja od 13.250 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa), je do dodelitve podpore
takšna naložba v okviru tega ukrepa izvzeta.
6.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je 413.140 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
objave javnega razpisa). Najvišja priznana vrednost naložbe je 635.600 EUR (preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa).
7.
Sredstva bodo dodeljena na podlagi predloženih predračunov. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih
sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto za posamezno vrsto naložbe, obseg lastne primarne
kmetijske pridelave upravičenca končnega prejemnika ter seznam opravičljivih stroškov. Seznam najvišjih
priznanih vrednosti za posamezno vrsto naložbe in seznam upravičljivih stroškov sta v razpisni dokumentaciji tega
javnega razpisa.
8.
Kmetijska gospodarstva morajo predložiti dokazila o svojem finančnem stanju.
Sredstva se izplačajo na osnovi enega do največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. Rok za
izplačilo nepovratnih sredstev znaša 60 dni od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. Zahtevku mora končni
prejemnik priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, začasne in končno gradbeno situacijo,
potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in končnega prejemnika z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter
poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani končnega prejemnika.
Končni prejemnik pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni
izvršil v skladu z investicijskim programom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka 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.
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VII. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

MERILA IN TOČKOVALNIK ZA OCENJEVANJE VLOG
za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva

Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Uvrstitev vloge na listo za upoštevanje regionalnega kriterija
Merila – sklop in podsklopi

1.

2.

DA

NE

A/B

C/D

Maksimalno št.
točk

Doseženo št. točk

Ocenjevanje skladnosti vlog s prioritetami izvajanja ukrepa

70

−

Okoljska sprejemljivost projekta oziroma kmet. gospodarstva

10

−

Dolgoročnost kumulativnega učinka projekta

7

−

Kreditna sposobnost investitorja

15

−

Racionalnost porabe javnih sredstev

10

−

Izobrazba vlagatelja

10

−

Starost vlagatelja / delež kmečko zavarovanih / delež prihodkov iz
kmetijstva

8

−

Pomen kmetijske in/ali dopolnilne dejavnosti za gospodarstvo

5

−

Velikost kmetijskega gospodarstva (primerljiva KZU)

5

Strokovna presoja poslovnega načrta s poudarkom na ocenjevanju
njegove prepričljivosti

30

−

Konkurenčna sposobnost (tržna zanimivost) proizvodov in storitev

6

−

Uporaba predpisanih metodoloških postopkov in njihova
medsebojna skladnost

7

−

Popolnost in razumljivost priloženega poslovnega načrta

7

−

Vsebinska prepričljivost poslovnega načrta

10

Vsaka popolna vloga, ki bo ustrezala namenom javnega razpisa, bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so
opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v programu EPD in PD, ter so razdeljena na dva dela:
1. Ocenjevanje skladnosti vlog s prioritetami izvajanja ukrepa
Datum ocenjevanja
Ocenjevalec:
Podpis ocenjevalca:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ocenjevanje strokovne presoje poslovnega načrta s poudarkom na ocenjevanju njegove prepričljivosti
Datum ocenjevanja:
Ocenjevalec:
Podpis ocenjevalca:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2004 vsebuje:
Povabilo k oddaji vloge
Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge
Postopek za izbor končnih prejemnikov
Vzorec pogodbe
Merila za ocenjevanje vlog
Opravičljivi stroški in najvišji priznani delež prispevka v naravi za upravičene naložbe
Seznam najvišjih priznanih vrednosti na enoto glede na posamezne upravičene naložbe
Tehnično tehnološki pogoji za naložbe v novogradnjo ali obnovo hladilnic za sveže sadje, zelenjavo ali krompir
Seznam kmetijske mehanizacije in njene optimalne rabe
Vsebina vloge:
•
Prijavni obrazec
•
Dokazila končnega prejemnika
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 30. 8. 2004, vsak delavnik
med 9. in 15. uro, pri ga. Zdenki Milićević v informacijski pisarni na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali na spletni strani: www.arsktrp.gov.si ali www.gov.si/euskladi.
IX. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, do 30. 8. 2004 (velja poštni žig 30. 8. 2004).
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: ''ne odpiraj –
vloga na javni razpis – Naložbe v kmetijska gospodarstva''.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti v informacijski pisarni na Agenciji tel. 01/478 92 10 vsak delovnik
med 9. in 15. uro ter pri naslednjih kontaktnih osebah:
INFO točka: Društvo za razvoj slovenskega podeželja – pon, tor, čet, pet: 8-12 h, sre: 13-17 h
Samra Šećerović

Spodnji trg 2,
4220 Škofja Loka

T: 04/50 60 222;
F: 04/50 60 220

info@drustvo-podezelje.si

INFO točke KGZS – UKREPI 2,3 in 5 – vsak dan od 9. do 11. ure, v sredo tudi od 15. do 17. ure
Milka Mele Petrič

KGZS, Zavod
Ljubljana, Izpostava
Cerknica, Cesta
4. maja 50, 1380
Cerknica

T: 01/709 70 40
T: 01/252 82 00

kss.cerknica@lj.kgzs.si

Lidija Šnut

KGZS, Zavod Kranj,
Iva Slavca 1, 4000
Kranj

T: 04/280 46 00
T: 04/280 46 33

lidija.snut@kr.kgzs.si

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj,
Ormoška c. 28, 2250
Ptuj

T: 02/749 36 10
T: 02/749 36 39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Slavko Petovar

KGZS, Zavod Murska T: 02/539 14 10
Sobota, Štefana
Kovača 40, 9000
Murska Sobota

slavko.petovar@siol.net

Doroteja Ozimič

KGZS, Zavod
T: 02/228 49 00
Maribor, Vinarska 14,
2000 Maribor

doroteja.ozimic@guest.arnes.si

Zdenka Kramar

KGZS, Zavod Novo
T: 07/373 05 70
mesto, Šmihelska 14,
8000 Novo mesto

zdenka.kramar@gov.si

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

mojca.krivec@ce.kgzs.si

T: 03 490 75 86
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Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje,
T: 02/824 02 30
Izpostava Prevalje,
T: 02/824 69 20
Trg 67, 2391 Prevalje

darja.jericek@ce.kgzs.si

Michaela Vidič

KGZS, Zavod Nova
Gorica, Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

michaela.vidic@kvz-ng.si

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova
T: 05/720 04 30
Gorica, Izpostava
Postojna, Cankarjeva
6, 6230 Postojna

T: 05/335 12 12
T: 05/335 12 00

darja.zadnik@go.kgzs.si

X. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 2. 9. 2004 na Agenciji. Odpiranje vlog ni javno.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za
dopolnitev vloge je 5 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Odločba je podlaga za sklenitev pogodbe o
sofinanciranju. V tej pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Št. 328-1/2004-64

Ob-20418/04

Na podlagi 38. d in 38. f člena Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za
leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03, 81/03, 117/03 in 32/04), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04 in 48/04), Enotnega programskega dokumenta
Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006 in Programskega dopolnila Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006,
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) objavlja
javni razpis
za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu – alternativni dohodkovni viri za
leto 2004
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske in ribiške politike
Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za obdobje 2004-2006 (v nadaljevanju: EPD) za diverzifikacijo
kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu – alternativni dohodkovni viri, ki prispevajo k razvoju dopolnilnih
in dodatnih dejavnosti na kmetijah in s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na kmetijah ter zagotovitvi
dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za diverzifikacijo
kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu – alternativni dohodkovni viri za leto 2004, z možnostjo
koriščenja do 31. 8. 2006, je 526.584.000 SIT, od tega okvirno:
namenska sredstva EU-EKUJS: 263.292.000 SIT,
slovenska soudeležba: 263.292.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki 2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II. KONČNI PREJEMNIKI
Končni prejemniki nepovratnih sredstev po tem razpisu so kmetije, združenja kmetov in fizične ter pravne osebe, ki
opravljajo dejavnost na kmetiji.
Fizične ter pravne osebe, ki so registrirane v skladu s predpisom o gospodarskih družbah, niso upravičene pri naložbah v
obnovo ali novogradnjo in opremo malih predelovalnih obratov za predelavo kmetijskih pridelkov.
III. PREDMET PODPORE
Predmet podpore so naložbe:
1.
v obnovo ali novogradnjo in opremo malih predelovalnih obratov za predelavo kmetijskih pridelkov, predelavo
lesa, zelišč in gozdnih sadežev;
2.
v obnovo ali novogradnjo in opremo prostorov za opravljanje turistične dejavnosti ter rekreacijskih površin za
namene turistov na kmetiji;
3.
v obnovo ali novogradnjo in opremo delavnic in razstavno prodajnih prostorov za opravljanje domače obrti;
4.
v obnovo ali novogradnjo in opremo prodajaln kmetijskih pridelkov in proizvodov okoliških kmetij;
5.
v obnovo ali novogradnjo in opremo objektov za pridobivanje energije iz biomase;
6.
združenja kmetov v obnovo ali novogradnjo in opremo objektov za namen skupne predelave ali prodaje.

Stran

5110 / Št. 80 / 23. 7. 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

IV. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Splošni pogoji:
1.
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev EPD mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije
za ta ukrep.
2.
Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Kot začetek izvedbe naložbe se
šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli
pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
3.
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti prijavljeno stalno bivališče na sedežu opravljanja dejavnosti.
4.
Nosilec kmetijskega gospodarstva mora porabiti najmanj 25% delovnega časa za kmetijsko dejavnost na lastni
kmetiji.
5.
V uporabi mora imeti vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
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 trajnih nasadov, ali
- 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, jagod ali jagodičja oziroma 0,1 ha proizvodnih površin pri
pridelavi gob, ali
- 8 ha gozdov, ali
- 5 ha gozdnih plantaž, ali
- 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
6.
Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: Ministrstvo).
7.
Končni prejemnik mora v tekočem letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku
posredovati na Agencijo izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu, kakor jih določajo predpisi o
izvedbi ukrepov kmetijske politike.
8.
Predložen mora biti poslovni načrt v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani:
www.gov.si/euskladi/skladi/struk_ekujs_2.html.
9.
Naložba mora biti ekonomsko upravičena in mora prispevati k izboljšanju konkurenčnosti pridelave (interna
stopnja donosnosti mora biti pozitivna), kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta.
10.
Predloženo mora biti dokazilo o finančnem stanju kmetijskega gospodarstva.
11.
Predložena mora biti vsa potrebna gradbena dokumentacija in vsa ustrezna pridobljena dovoljenja, v kolikor gre
za gradbene ukrepe.
12.
Predloženo mora biti pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije, v kolikor gre za novogradnjo ali
obnovo objekta.
13.
Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih končni prejemnik ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev,
dobav in del, ki so višji od 5.000 EUR, izraženih v domači valuti, pridobiti ponudbe najmanj treh dobaviteljev.
Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem. Če se končni prejemnik v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek iz prejšnjega odstavka izveden v skladu s tem predpisom. Kmetije niso naročniki – zavezanci
po tem zakonu, zato morajo zbrati vsaj tri ponudbe.
14.
Končni prejemnik mora imeti registrirano dejavnost oziroma jo registrirati pri ustreznem organu najkasneje eno
leto po prejemu pomoči.
15.
Po registraciji dejavnosti mora končni prejemnik voditi evidence v skladu s Pravilnikom o poslovnih knjigah in
drugih davčnih evidencah (Uradni list RS, št. 114/02).
16.
Dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu
sredstev, v primeru najema posojila pa do odplačila posojila. V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih
sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
17.
Končni prejemnik mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo, določeno s tem
razpisom in pogodbo, ter jo hraniti najmanj do 31. 12. 2013.
18.
Končni prejemnik mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti (Priročnik za
označevanje projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter na spletnih straneh
www.arsktrp.gov.si in www.gov.si/euskladi).
19.
Kmetijsko dejavnost mora opravljati v Republiki Sloveniji, v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in izpolnjevati
predpisane pogoje in merila za dodelitev sredstev.
Posebni pogoji za posamezen namen:
1.
Namen: predelava kmetijskih pridelkov, lesa, zelišč in gozdnih sadežev na kmetiji
–
kmetijsko gospodarstvo mora zagotoviti, da so upoštevane vse predpisane zahteve na veterinarskem ali
sanitarnem področju;
–
pri predelavi živil rastlinskega izvora je potrebno zagotoviti najmanj 50% lastnih surovin, v primeru večjega izpada
letine zaradi naravnih pojavov, bolezni ali škodljivcev, najmanj 20%. Za večji izpad letine zaradi naravnih pojavov,
bolezni ali škodljivcev se šteje, če je pridelek zmanjšan za 30%;
–
za predelavo živil živalskega izvora je dovoljeno uporabiti samo mleko in meso, pridobljeno od živali, ki so bile
najmanj tri mesece ali od rojstva v reji na lastni kmetiji;
–
za predelavo mesa je največja dovoljena količina 50 glav velike živine na leto;
–
za predelavo mleka je največja dovoljena količina 600 l na dan;
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–

pri peki kruha in peciva na tradicionalen način (v krušni peči) se ne uporablja druga alinea te točke in velja, da je
največja dovoljena količina 13.500 kg kruha na leto in 2.000 kg peciva na leto.
2. Namen: turizem na kmetiji
–
največji dovoljen obseg je 10 sob in dodatna skupna ležišča ali 60 sedežev.
3.
Namen: domača obrt na kmetiji
–
potrdilo Obrtne zbornice Slovenije, da gre za izdelek domače obrti.
4.
Namen: prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov okoliških kmetij na kmetiji
–
kmetija mora zagotoviti z lastnimi pridelki in izdelki najmanj 50% vrednosti prodajnih pridelkov in izdelkov okoliških
kmetij.
5.
Namen: pridobivanje energije na kmetiji iz biomase
–
generator ima lahko največ 1 MW nazivne moči;
–
potrebno je zagotoviti najmanj 20% lastne surovine.
Posebni pogoji za skupne naložbe združenja kmetov v prodajo in predelavo:
–
objekti morajo izpolnjevati vse predpisane zahteve na veterinarskem ali sanitarnem področju;
–
nosilci kmetijskega gospodarstva pooblastijo enega, da vloži vlogo v imenu vseh;
–
vse kmetije morajo biti registrirane za opravljanje te dejavnosti oziroma se bodo najkasneje eno leto po zaključku
naložbe;
–
vsi nosilci kmetijskih gospodarstev morajo porabiti najmanj 25% delovnega časa za kmetijsko dejavnost na lastnih
kmetijah.
Posebni pogoji, v kolikor kmetija uveljavlja višji delež podpore iz naslova mladega kmeta:
–
nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti mlajši od 40 let;
–
naložba se izvaja v obdobju prvih petih let od prvega lastniškega prevzema celotne kmetije s strani nosilca
oziroma nosilca in njegovega partnerja iz naslova zakonske ali izvenzakonske skupnosti.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta ukrep se štejejo spremembe, ki:
–
bistveno vplivajo na naravo naložbe 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.
Za višjo silo za ta ukrep se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih
posledic ni mogoče odvrniti:
–
kmetova smrt;
–
dolgoročna poklicna nezmožnost kmeta;
–
razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta
zaveza;
–
hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
–
nenamerno uničenje objektov za živino na kmetijskem gospodarstvu, epidemično bolezen, ki prizadene vso
kmetovo živino ali njen del.
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora končni prejemnik nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih dneh
obvestiti Agencijo, ki vodi postopek.
V. OMEJITVE
1.
2.
3.
4.
5.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po programu EPD.
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU.
Upoštevani morajo biti pogoji državnih pomoči oziroma pravilo »de minimis«.
Naložba mora izpolnjevati fizične omejitve za dopolnilne dejavnosti po predpisih o kmetijstvu.
Podpore za naložbe po tem javnem razpisu se ne dodelijo za:
plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema, itd);
bančne stroške in stroške garancij;
stroške promocije;
rabljeno opremo;
nakup nepremičnine;
naložbe v prostore za zasebno rabo kmetov;
naložbe izven območja Republike Slovenije,
naložbe, katerih izvedba se je pričela pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev.

VI. FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV
1.
–
–

Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je naslednja:
od 40% do 60% upravičenih izdatkov se zagotovi iz javnih virov, od tega 1/2 zagotovi EU (Evropski kmetijski
usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek) in 1/2 zagotovi Republika Slovenija,
od 40% do 60% upravičenih izdatkov zagotovi končni prejemnik.
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Deleži javnega financiranja v primeru, da se naložba nanaša na proizvode, ki so zajeti v Aneksu 1 Pogodbe o
ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (v nadaljevanju: Aneks 1),
(Aneks 1 je objavljen na spletnih straneh: http://www.gov.si/euskladi/skladi/struk_ekujs_2.html), so enaki za vse
vrste pomoči v sklopu tega ukrepa, in sicer:
za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: 50% upravičenih izdatkov,
za druga območja: 40% upravičenih izdatkov.
V primeru, da je vlagatelj mladi kmet, je delež javnega financiranja naslednji:
za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: 60% upravičenih izdatkov,
za druga območja: 50% upravičenih izdatkov.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja
EPD, je omejena kot sledi:
najvišji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 100.000 EUR (preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS).
najnižji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 4.300 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS).
V primeru, da se naložba nanaša na proizvode, ki niso zajeti v Aneksu I, se upošteva načelo “de minimis” v skladu
z Uredbo Sveta (ES) 69/2001. Delež pomoči je 50% za vse namene znotraj tega ukrepa.Višina naložbe je
omejena kakor sledi:
najvišji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 100.000 EUR v obdobju treh let (preračunano v SIT
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS).
najnižji znesek javne podpore na končnega prejemnika znaša 4.300 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS).

Sredstva se izplačajo na podlagi enega do največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. Rok za
izplačilo nepovratnih sredstev znaša 60 dni od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. Zahtevku mora končni
prejemnik priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, začasne in končno gradbeno situacijo,
potrjene s strani pooblaščenega nadzornega organa in končnega prejemnika (v primeru večjih gradbenih del) z
originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani končnega prejemnika.
Končni prejemnik pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni
izvršil v skladu z investicijskim programom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka 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.
VII. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so opredeljena skladno z
načeli opredeljenimi v programu EPD in Programskemu dopolnilu za obdobje 2004 do 2006, ter so razdeljena na dva
dela:
–
Ocenjevanje skladnosti vlog s prioritetami izvajanja ukrepa;
–
Strokovna presoja poslovnega načrta s poudarkom na ocenjevanju njegove prepričljivosti.
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MERILA IN TOČKOVALNIK ZA OCENJEVANJE VLOG
za ukrep Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu – alternativni dohodkovni viri
Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Uvrstitev vloge na listo za upoštevanje regionalnega kriterija
Merila – sklop in podsklopi

1.

NE

A/B

C/D

Maksimalno št.
točk

Doseženo št. točk

Ocenjevanje skladnosti vlog s prioritetami izvajanja ukrepa

60

−
−
−
−
−
−
−

2
3
7
15
10
5

−
−
2.

DA

Vključenost območja v razvojne programe podeželja
Tipologija območja lokacije investicije
Dolgoročnost kumulativnega učinka projekta
Kreditna sposobnost investitorja
Racionalnost porabe javnih sredstev
Izobrazba vlagatelja in/ali nosilca dop. dejavnosti
Starost vlagatelja oziroma obdobje registriranega opravljanja
dejavnosti
Velikost kmetije (primerljiva KZU) ali število prosilcev
Pomen kmetijske in dopolnilne dejavnosti za gospodarstvo

Strokovna presoja poslovnega načrta s poudarkom na ocenjevanju
njegove prepričljivosti
−
−
−
−

Konkurenčna sposobnost (tržna zanimivost) proizvodov in storitev
Uporaba predpisanih metodoloških postopkov in njihova
medsebojna skladnost
Popolnost in razumljivost priloženega poslovnega načrta
Vsebinska prepričljivost poslovnega načrta

8
5
5
40
10
8
7
15

VIII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za javni razpis za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu –
alternativni dohodkovni viri za leto 2004 vsebuje:
–
Povabilo k oddaji vloge,
–
Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
–
Postopek za izbor končnih prejemnikov,
–
Vzorec pogodbe,
–
Merila za ocenjevanje vlog,
–
Seznam opravičljivih stroškov,
–
Vlogo, ki vsebuje:
Prijavni obrazec za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu – alternativni
dohodkovni viri,
Seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 30. 8. 2004, vsak delavnik
med 9. in 15. uro, pri ga. Zdenki Milićević v informacijski pisarni na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali na spletni strani: www.arsktrp.gov.si ali www.gov.si/euskladi/skladi/struk_ekujs_2.html.
IX. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, do 30. 8. 2004 (velja poštni žig 30. 8. 2004).
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »ne odpiraj –
vloga na javni razpis Diverzifikacija«.
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Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti v informacijski pisarni na Agenciji tel. 01/478 92 10 vsak delovnik
med 9. in 15. uro ter pri naslednjih kontaktnih osebah:
INFO točka: Društvo za razvoj slovenskega podeželja – pon, tor, čet, pet: 8-12h, sre: 13-17h
Samra Šećerović

Spodnji trg 2,
4220 Škofja Loka

T: 04/50 60 222;
T: 04/50 60 220

info@drustvo-podezelje.si

INFO točke KGZS – vsak dan 9-11h, v sredo tudi od 15-17h
Milka Mele Petrič

KGZS, Zavod Ljubljana, Izpostava
T: 01/709 70 40
Cerknica, Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica T: 01/252 82 00

kss.cerknica@lj.kgzs.si

Lidija Šnut

KGZS, Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000
Kranj

T: 04/280 46 00
T: 04/280 46 33

lidija.snut@kr.kgzs.si

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250
Ptuj

T: 02/749 36 10
T: 02/749 36 39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Slavko Petovar

KGZS, Zavod Murska Sobota, Štefana
Kovača 40, 9000 Murska Sobota

T: 02/539 14 10

slavko.petovar@siol.net

Doroteja Ozimič

KGZS, Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000
Maribor

T: 02/228 49 00

doroteja.ozimic@guest.arnes
.si

Zdenka Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto, Šmihelska 14,
8000 Novo mesto

T:07/373 05 70

zdenka.kramar@gov.si

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

T: 03 490 75 86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje, Izpostava Prevalje,
Trg 67, 2391 Prevalje

T: 02/824 69 20
T: 02/824 69 23

darja.jericek@ce.kgzs.si

Michaela Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

T: 05/335 12 12
T: 05/335 12 00

michaela.vidic@kvz-ng.si

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica, Izpostava
Postojna, Cankarjeva 6, 6230 Postojna

T:05/720 04 30

darja.zadnik@go.kgzs.si

X. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 2. 9. 2004 na Agenciji. Odpiranje vlog ni javno.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za
dopolnitev vloge je 5 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Odločba je podlaga za sklenitev pogodbe o
sofinanciranju. V tej pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
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Št. 328-1/2004-64

Ob-20419/04

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) objavlja na podlagi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne
politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04 in 48/04), Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004 do
2006 (v nadaljevanju EPD), Programskega dopolnila Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006 in 7. člena Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04)
javni razpis
za sofinanciranje investicij v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov v letu 2004
I.

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske in ribiške politike EPD za:
sofinanciranje investicij v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov.
Podpora za ukrep je določena v točki 4.3.5. EPD.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov prispelih na javni razpis za sofinanciranje
investicij v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov za leto 2004 je 113.699.000 SIT, od tega
okvirno:
– namenska sredstva EU – EKUJS: 56.850.000 SIT
– slovenska soudeležba: 56.850.000 SIT
Sredstva bremenijo proračunski postavki 2063 in 2605 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II.

KONČNI PREJEMNIKI

Končni prejemniki za zgoraj navedene aktivnosti so zasebni lastniki gozdov, njihova združenja in zakupniki zasebnih
gozdov.
III.

PREDMET PODPORE

Predmet podpore v okviru ukrepa je sofinanciranje:
–
obžetve, redčenja in odstranjevanja nezaželenih vrst z namenom nege mlajših razvojnih faz gozda
–
odstranitve drevja z namenom ohranitve habitatov ogroženih vrst
IV.

POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev EPD mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za
ukrep: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov.
Z izvedbo aktivnosti v gozdu se ne sme pričeti pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev.
Do sofinanciranja so upravičene samo aktivnosti, ki so opredeljene v gozdnogojitvenih načrtih in vključene v letni
program vlaganj v gozdove, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.
Zakupniki zasebnih gozdov morajo imeti pogodbo o zakupu gozdnih zemljišč notarsko overjeno vsaj za pet let od dneva
vložitve vloge.
V primeru skupnega projekta mora biti v projektu naveden vsak posamezni lastnik gozda in njegova količinska in
finančna udeležba do katere je upravičen.
Končni prejemnik, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso predpisano dokumentacijo, določeno s
tem javnim razpisom, hraniti do 31. 12. 2013.
Končni prejemnik mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti (Priročnik za
označevanje projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si
in www.gov.si/euskladi).
V.

OMEJITVE

Sredstva se ne dodelijo za:
–
aktivnosti, ki niso v okviru upravičenih aktivnosti ukrepa;
–
aktivnosti, katerih izvedba se je začela pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev;
–
aktivnosti izven območja Republike Slovenije;
–
aktivnosti, ki niso predvidene z gozdnogospodarskimi načrti;
–
aktivnosti, ki niso opredeljene v gozdnogojitvenih načrtih;
–
aktivnosti, ki niso vključene v letni program vlaganj v gozdove;
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Sredstva se ne dodelijo končnemu prejemniku, ki je za isti namen, na isti površini, kot ga navaja v vlogi za pridobitev
sredstev, že prejel sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije v tem letu.
Če končni prejemnik uveljavlja sredstva iz tega programa na podlagi neresničnih podatkov, ki jih navaja v vlogi ali na
podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma jih uporabi v nasprotju z določili odločbe o dodelitvi sredstev, ki jo izda
direktor Agencije jih mora vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema dodeljenih sredstev.
V obdobju petih let po izvedeni aktivnosti gozd ne sme biti izkrčen.
VI.

FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV

Najmanjši znesek dodeljenih nepovratnih sredstev je 20.000 SIT.
Najvišji znesek dodeljenih nepovratnih sredstev je 3.000.000 SIT.
Najvišji stroški, ki se priznajo za izračun sofinanciranja znašajo 16.000 SIT na delovni dan (8 ur).
Za financiranje opravljenih del se uporablja naslednja struktura:
5-45% se zagotavlja iz sredstev proračuna Republike Slovenije;
5-45% se zagotavlja iz sredstev Evropske unije;
90-10% zagotovi upravičenec
Pri sofinanciranju aktivnosti predstavljajo sredstva RS 50% in sredstva EU 50%.
Sredstva se izplačajo na osnovi enega zahtevka končnega prejemnika za plačilo sredstev.
VII.

MERILA ZA RAZVRŠČANJE VLOG

Merilo, po katerem se bodo razvrščale vloge, bo vrstni red oddaje popolne vloge na pošti.
VIII.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija za javni razpis za sofinanciranje vlaganj v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke
vrednosti gozdov vsebuje:
–
–
–
–
–

Povabilo k oddaji vloge;
Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
Postopek za izbor končnih prejemnikov;
Seznam opravičljivih stroškov;
Vsebina vloge:
●
prijavni obrazec,
●
seznam obveznih prilog, ki jih mora priložiti vlagatelj.

Vloga mora biti izdelana v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 10. 9. 2004, v informacijski
pisarni na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, pri gospe Zdenki Milićević,
tel. 478 92 10, fax. 01/478 92 06, vsak delavnik med 9. in 15. uro ali na spletni strani: www.arsktrp.gov.si ali
www.gov.si/euskladi
IX.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vloge je potrebo poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana s pripisom: Ne odpiraj – Vloga za javni razpis » Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in
ekološke vrednosti gozdov«, do zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 10. 9. 2004 (velja poštni žig).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden vlagatelj (ime, priimke, naslov).
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Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri naslednjih kontaktnih osebah: Društvo za razvoj
slovenskega podeželja: vsak ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 12. ure, sreda od 13. do 17. ure.
Odgovorna in Samra Šećerović
kontaktna
oseba

Spodnji trg 2,
4220 Škofja Loka

T: 04/50 60 222;
F: 04/50 60 220

info@drustvo-podezelje.si

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: vsak delavnik od 9. do 15. ure
Odgovorna in Zdenka Milićević
kontaktna
oseba

ARSKTRP
Dunajska 160,
1000 Ljubljana

T: 01/478 92 10
F: 01/478 92 06

aktrp@gov.si

Zavod za gozdove Slovenije: vsak torek od 9. do 11. ure
Odgovorna in Zoran Zavrtanik
kontaktna
oseba

Območna enota Tolmin
Tumov drevored 17 5220
TOLMIN

T:05/388 12 12

zoran.zavrtanik@zgs.gov.si

Odgovorna in Vida Papler –
Lampe
kontaktna
oseba

Območna enota Bled
Ljubljanska 19 4260
BLED

T: 04/575 03 00

vida.papler-lampe@zgs.gov.si

Odgovorna in Janez Ponikvar
kontaktna
oseba

Območna enota Kranj
Cesta Staneta Žagarja
27b 4000 KRANJ

T: 04/202 42 00

janez.ponikvar@zgs.gov.si

Odgovorna in Marija Kolšek
kontaktna
oseba

Območna enota Ljubljana T: 01/241 06 00
Tržaška cesta 2 1000
LJUBLJANA

marija.kolsek@zgs.gov.si

Odgovorna in Frenk Prelec
kontaktna
oseba

Območna enota Postojna T:05/700 06 10
Vojkova 9 6230
POSTOJNA

frenk.prelec@zgs.gov.si

Odgovorna in Mirko Perušek
kontaktna
oseba

Območna enota Kočevje
Rožna ulica 39 1330
KOČEVJE

T: 01/895 52 76

mirko.perusek@zgs.gov.si

Odgovorna in Andrej Držaj
kontaktna
oseba

Območna enota Novo
Mesto Gubčeva 15 8000
NOVO MESTO

T:07/332 41 33

cirila.vidmar@zgs.gov.si

Odgovorna in Mojca Bogovič
kontaktna
oseba

Območna enota Brežice
Ulica bratov Milavec 61
8250 BREŽICE

T:07/496 34 99

Mojca.bogovic@zgs.gov.si

Odgovorna in Rado Kokalj
kontaktna
oseba

Območna enota Celje
Ljubljanska 13 3000
CELJE

T: 03 544 19 64

rado.kokalj@zgs.gov.si

Odgovorna in Marijan Denša
kontaktna
oseba

Območna enota Nazarje
Savinjska cesta 4 3331
NAZARJE

T: 03 583 10 63

marijan.densa@zgs.gov.si

Odgovorna in Gorazd Mlinšek
kontaktna
oseba

Območna enota Slovenj
Gradec Vorančev trg 1
2380 SLOVENJ
GRADEC

T: 02/882 23 90

gorazd.mlinsek@zgs.gov.si

Odgovorna in Ferdo Hernah
kontaktna
oseba

Območna enota Maribor
Tyrševa 15 2000
MARIBOR

T: 02/234 16 15

ferdinand.hernah@zgs.gov.si

Odgovorna in Drago Trajber
kontaktna
oseba

Območna enota Murska
Sobota Arhitekta Novaka
17 9000 MURSKA
SOBOTA

T: 02/534 95 00

drago.trajber@zgs.gov.si

Odgovorna in Boštjan Košiček
kontaktna
oseba

Območna enota Sežana
Partizanska 49 6210
SEŽANA

T:05/734 24 61

bostjan.kosicek@zgs.gov.si
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OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge se odpirajo sproti po vrstnem redu, kot so bile oddane na pošto. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ni popolna, se
vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni od
prejema poziva za dopolnitev. O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Agencija bo spremljala
namensko porabo sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Št. 328-1/2004-64

Ob-20422/04

Na podlagi 38.e in 38.f člena Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za
leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03, 81/03, 117/03 in 32/04), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04 in 48/04), Enotnega programskega dokumenta
Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006 in Programskega dopolnila Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006,
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) objavlja
javni razpis
za trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov – ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za
posebne kmetijske pridelke oziroma živila za leto 2004
I.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske in ribiške politike
Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za obdobje 2004 – 2006 (v nadaljevanju; EPD) za trženje
kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov – ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske
pridelke oziroma živila, ki bodo spodbudili pridelovalce in predelovalce posebnih kmetijskih pridelkov in živil k uspešni
udeležbi na trgu ob sočasnem doseganju višjih cen, ter zadovoljile zahtevam potrošnikov po avtentičnih proizvodih višje
kakovosti. Hkrati pa je namen povečati število priznanih in certificiranih posebnih kakovostnih kmetijskih pridelkov in živil
s pridobljenimi slovenskimi in EU zaščitnimi znaki, izboljšati konkurenčnost skupin proizvajalcev, vzpostaviti učinkovite
povezave med vsemi členi prehrambene verige ter zagotoviti varno in kakovostno hrano.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za trženje
kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov – ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske
pridelke oziroma živila za leto 2004, z možnostjo koriščenja do 31. 8. 2006, je 131.398.000,00 SIT, od tega okvirno:
–
namenska sredstva EU-EKUJS: 65.699.000,00 SIT,
–
slovenska soudeležba: 65.699.000,00 SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki 2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II.

KONČNI PREJEMNIKI

Končni prejemniki nepovratnih sredstev po tem razpisu so pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem ali sedežem v
Republiki Sloveniji, ki so vključene v sisteme zaščit posebnih kakovostnih kmetijskih proizvodov in živil v skladu z
zakonodajo EU (Uredbo Sveta (EGS) št. 2081/92 in Uredbo Sveta (EGS) št. 2082/92).
III.

PREDMET PODPORE

Predmet podpore so upravičene aktivnosti:
1.
priprava dokumentacije za registracijo in certificiranje posebnih kmetijskih pridelkov in živil z dodano višjo
kakovostjo (geografsko poreklo, geografska označba, tradicionalni ugled), za katere so potrebni sledeči
dokumenti:
–
specifikacijo oziroma elaborat posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila;
–
plan notranje kontrole;
–
poročilo o posebnostih kmetijskih pridelkov ali živil z dodano višjo kakovostjo;
–
analizo trga.
2.
registracija in certificiranje, ki se izvaja za zagotavljanje skladnosti geografskih poimenovanj in certifikatov
posebnega značaja, katere aktivnosti izvajajo pristojni upravni organi ali neodvisne organizacije, ki so odgovorne
za nadzor in kontrolo uporabe nazivov porekla ali znakov kakovosti vključuje:
–
postopek registracije, ki zajema aktivnosti priprave popolne vloge za registracijo;
–
postopek certificiranja, ki zajema aktivnosti priprave popolne vloge za certificiranje.
3.
ustanavljanje novih skupin proizvajalcev, ki se vključujejo v sheme kakovosti za geografska poimenovanja ali
certifikate posebnega značaja.
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uvajanje programov zagotavljanja kakovosti, po standardu SIST EN 45011, ki določa splošne kriterije za organe,
ki delujejo na področju sistemov certificiranja proizvodov vključuje:
–
pripravo potrebne dokumentacije (poslovnik kakovosti, navodila za izvajanje postopkov certificiranja,
natančen cenik storitev, itd.);
–
pridobitev akreditacije.
predhodne študije v mejah ustanavljanja shem kakovosti, ki bodo pokazale povpraševanje po posebnih kmetijskih
pridelkih in živilih ter bodo zagotovile potrebne informacije za potencialne vlagatelje vključujejo:
–
analizo trga, ki vključuje identifikacijo in opis trga proizvoda (obseg trga, pričakovana cena proizvoda,
glavna konkurenca, prepoznavne značilnosti proizvoda, itd.);
–
opis organizacije proizvodne verige (na posameznih stopnjah verige, sorazmeren obseg proizvodnje na
vsaki stopnji verige, ustrezna kakovost proizvodnje na vsaki stopnji proizvodnje, tehnologija na posamezni
stopnji proizvodne verige, glavne stopnje v proizvodnji, ki pripomorejo k posebnim značilnostim proizvoda,
itd.);
–
prepoznavnost proizvoda za izbiro najprimernejšega imena in zaščitnega znaka; študije glede
najprimernejše zasnove in design-a proizvoda skupaj z najprimernejšo analizo pristopa določenega
proizvoda na trgu.
POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Splošni pogoji:
1.
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev EPD mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije
za ta ukrep.
2.
Z izvedbo aktivnosti se ne sme pričeti pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Kot začetek aktivnosti se šteje
prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe,
naročanje storitev, opreme, storitev ali del).
3.
Predložena mora biti predhodna strateška analiza v skladu z navodili za izdelavo predhodne strateške analize za
ukrep št. 5: »Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov«, ki so objavljena na spletni strani:
www.gov.si/euskladi/skladi/struk_ekujs_2.html.
4.
V vlogi mora biti predložen rok do katerega bo aktivnost končana.
5.
Aktivnost mora biti ekonomsko upravičena in mora vplivati na ekonomsko storilnost vlagatelja, kar mora vlagatelj
tudi dokazovati pred in po končanem projektu, kar mora biti razvidno iz predhodne strateške analize.
6.
Končni prejemnik mora za aktivnost za katero je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo določeno s tem
razpisom in pogodbo ter jo hraniti najmanj do 31. 12. 2013.
7.
Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih končni prejemnik ne šteje za naročnika, mora za stroške vseh storitev,
dobav in del, ki so višji od 5.000 EUR, izraženih v domači valuti, pridobiti ponudbe najmanj treh dobaviteljev.
Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem. Če se končni prejemnik v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek iz prejšnjega odstavka izveden v skladu s tem predpisom. Kmetije niso naročniki – zavezanci
po zakonu o javnih naročilih, zato morajo zbrati vsaj tri ponudbe.
8.
Dejavnost za katero so mu bila sredstva dodeljena mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu
sredstev, v primeru najema posojila pa do odplačila posojila in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb,
oziroma odtujiti investicije, investicije pa ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljevanja dodeljenih
sredstev.
9.
Končni prejemnik mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti (Priročnik za
označevanje projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter na spletnih straneh
www.arsktrp.gov.si in www.gov.si/euskladi).
10.
Po registraciji dejavnosti mora končni prejemnik voditi evidence v skladu s Pravilnikom o poslovnih knjigah in
drugih davčnih evidencah (Uradni list RS, št. 114/02).
11.
Končnemu upravičencu (Agenciji) mora v tekočem letu v skladu z dejavnostjo, ki jo opravlja v predpisanem roku
posredovati izpolnjene osnovne obrazce o svoji dejavnosti, kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske
politike.
Posebni pogoji za posamezeno aktivnost:
1.

2.

Aktivnost: Priprava dokumentacije za registracijo in certificiranje:
–
izpisek iz registra za opravljanje dejavnosti, star največ dva meseca;
–
vrsta in poimenovanje kmetijskega pridelka oziroma živila za katerega končni prejemnik uveljavlja
sofinanciranje;
–
število subjektov v verigi (pridelovalcev, predelovalcev, trgovcev);
–
potrdilo, da je vložena vloga za priznavanje označb.
Aktivnost: Registracija in certificiranje:
–
izpisek iz registra za opravljanje dejavnosti star največ dva meseca;
–
vrsta in poimenovanje kmetijskega pridelka oziroma živila za katerega končni prejemnik uveljavlja
sofinanciranje;
–
število subjektov v verigi (pridelovalcev, predelovalcev, trgovcev);
2.1. Za postopek registracije se predloži:
–
potrdilo, da je vložena vloga za priznavanje označb;
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2.2.
–

3.

4.

5.

Za postopek certificiranja se predloži:
potrdilo, da je kmetijski pridelek oziroma živilo registrirano pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije,
–
potrdilo, da je vložena vloga za certificiranje;
Aktivnost: Ustanavljanje novih skupin proizvajalcev:
–
izpisek iz registra za opravljanje dejavnosti star največ dva meseca;
–
vrsta in poimenovanje kmetijskega pridelka oziroma živila za zaščito katerega končni prejemnik uveljavlja
sofinanciranje;
–
število subjektov v skupini proizvajalcev skupaj s kopijami podpisanih pogodb o sodelovanju (pridelovalcev,
predelovalcev, trgovcev);
–
poročilo o posebnostih kmetijskega pridelka oziroma živila za zaščito katerega se skupina proizvajalcev
ustanavlja;
Aktivnost: Uvajanje programov zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN 45011:
–
formalni pravni status pravne oziroma fizične osebe in dejavnosti, za katere je registrirana (kopija izpiska iz
sodnega registra, ki je star največ dva meseca); v primeru, da so končni prejemniki tuje pravne osebe
vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji morajo predložiti dokazila v slovenskem jeziku in dati izjavo,
da bodo vsi postopki in vodenje dokumentacije potekali v slovenskem jeziku;
–
dokazilo o najemu ali lastništvu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje vseh nalog, povezanih s
certificiranjem;
–
dokazila o številu zaposlenih in njihovi strokovni usposobljenosti (izobrazba, delovne izkušnje, strokovna
izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja kontrol);
–
akt o ustanovitvi oziroma statut, notranji pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti podatkov v skladu s
predpisi o varovanju osebnih podatkov;
–
podpisano izjavo, da niso v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave;
–
dokazilo oziroma kopijo pogodbe z akreditacijsko službo iz katere je razvidno, da so v postopku
akreditacije po standardu SIST EN 45011. V primeru, da nimajo še pogodbe, dokazilo akreditacijske
službe, da so vložili vlogo za akreditacijo po standardu SIST EN 45011.
Aktivnost: Predhodne študije v mejah ustanavljanja shem kakovosti:
–
izpisek iz registra za opravljanje dejavnosti star največ dva meseca;
–
vrsta in poimenovanje kmetijskega pridelka oziroma živila za katerega končni prejemnik uveljavlja
sofinanciranje;
–
potrdilo, da so vložili vlogo za priznavanje označb oziroma, da so vpisani v register priznanih označb
oziroma da imajo izdan certifikat;
–
ime institucij oziroma strokovnjakov, ki bodo opravili določene študije in kopije podpisanih pogodb.

Specifični pogoji:
Posebni kmetijski pridelki in živila, ki so upravičeni do podpor v okviru tega razpisa so izključno proizvodi, ki so vključeni v
naslednje sheme kakovosti oziroma sisteme zaščit:
1.
Geografsko poimenovanje
–
geografsko poreklo oziroma označba porekla;
–
geografska označba;
2.
Certifikat posebnega značaja
–
tradicionalen ugled oziroma zajamčena tradicionalna posebnost;
Posebni kmetijski pridelki in živila so vsi proizvodi, ki so vključeni v eno od shem kakovosti in so dovoljeni po Uredbah
Sveta (EGS) št. 2081/92 in 2082/92.
Kot bistvene spremembe aktivnosti za ta ukrep se štejejo spremembe, ki:
–
bistveno vplivajo na naravo aktivnosti 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.
Za višjo silo za ta ukrep se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih
posledic ni mogoče odvrniti:
–
kmetova smrt;
–
dolgoročna poklicna nezmožnost kmeta;
–
razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta
zaveza;
–
hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
–
nenamerno uničenje objektov za živino na kmetijskem gospodarstvu, epidemično bolezen, ki prizadene vso
kmetovo živino ali njen del.
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora končni prejemnik nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih dneh
obvestiti organ, ki je vodil postopek.
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OMEJITVE

Splošne omejitve:
1.
Vlagatelj lahko pridobi sredstva za isti namen samo iz enega ukrepa po programu EPD.
2.
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU.
3.
Sredstva se lahko pridobijo za proizvode, ki so definirani v Aneksu I pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 ter za proizvode v prilogah Uredb Sveta (EGS) 2081/92 in 2082/92.
4.
Upoštevani morajo biti pogoji državnih pomoči oziroma pravilo »de minimis«.
Posebne omejitve:
Podpore za aktivnosti po tem javnem razpisu se ne dodelijo za:
1.
neposredno promocijo točno določenega posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila (oglaševanje, priprava
brošur, nastopi na sejmih, itd.).
2.
naložbe, za katere so vlagatelji dobili podporo znotraj ukrepa »Naložba v kmetijska gospodarstva« in ukrepa
»Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov«.
3.
promocijo blagovne znamke točno določenega posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila.
4.
aktivnosti katerih izvajanje se je začelo pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev.
5.
iste namene, za katere je končni prejemnik že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU.
6.
projekte zunaj območja Republike Slovenije.
VI.

FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV

Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura financiranja je sledeča:
1.
od 100% upravičenih stroškov v prvem letu s postopnim zmanjševanjem po 10% na leto za ukrepe postopkov
certificiranja in registracije, ki se izvajajo za nadzor in kontrolo nad verodostojnostjo geografskih poimenovanj in
certifikatov posebnega značaja.
2.
od 100% upravičenih stroškov v prvem letu s postopnim zmanjševanjem po 10% na leto za uvedbo programov
zagotavljanja kakovosti, kot SIST EN 45011.
3.
80% upravičenih stroškov za pripravo dokumentacij za registracijo in certificiranje posebnih kmetijskih pridelkov in
živil višje kakovosti.
4.
100% upravičenih stroškov za začetno podporo za ustanavljanje skupin proizvajalcev, ki so vključeni v eno od
shem kakovosti za geografsko poimenovanje in certifikate posebnega značaja.
5.
100% upravičenih stroškov se lahko odobri za predhodne študije, ki se navezujejo na ustanavljanje shem
kakovosti.
Struktura financiranja za točki 1 in 2 je naslednja:
–
V prvem letu financiranja: 50% zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni
oddelek) in 50% zagotovi Republika Slovenija;
–
V drugem letu financiranja: 45% zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni
oddelek), 45% zagotovi Republika Slovenija in 10% zagotovi končni prejemnik pomoči;
–
V tretjem letu financiranja: 40% zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni
oddelek), 40% zagotovi Republika Slovenija in 20% zagotovi končni prejemnik pomoči, itd.
Struktura financiranja za točko 3 je naslednja:
–
40% zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek);
–
40% zagotovi Republika Slovenija;
–
20% zagotovi končni prejemnik pomoči.
Struktura financiranja za točki 4 in 5 je naslednja:
–
50% zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek);
–
50% zagotovi Republika Slovenija.
Delež EU sofinanciranja, kot delež vseh javnih stroškov znaša 50%.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene aktivnosti, za programsko obdobje izvajanja Enotnega programskega
dokumenta, ki je upravičena do podpore, je omejena kot sledi:
–
v primeru, da se naložba nanaša na proizvode, ki so zajeti v Aneksu 1 Pogodbe o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (v nadaljevanju: Aneks 1), (Aneks 1 je objavljen na
spletnih straneh: http://www.gov.si/euskladi/skladi/struk_ekujs_2.html) znaša najvišji znesek javne podpore na
vlagatelja 100.000 EUR v obdobju treh let (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS);
–
v primeru da se naložba nanaša na proizvode, ki niso zajeti v Aneksu I, se upošteva načelo “de minimis” v skladu
z Uredbo Sveta (ES) 69/2001.
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Sredstva se izplačajo na podlagi enega do največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. Rok za
izplačilo nepovratnih sredstev znaša 30 dni od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. Zahtevku mora končni
prejemnik priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano
s strani končnega prejemnika.
Končni prejemnik, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni
izvršil v skladu z strateško analizo, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka 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.
VII.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG

Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Merila za izbor so razdeljena na dva
sklopa (sklop A in sklop B), glede na aktivnosti, ki se financirajo znotraj tega razpisa. Sklop A in sklop B imata enako
možno število maksimalnih točk.
Sklop A zajema nasljednje aktivnosti:
–
priprava dokumentacije za registracijo in certificiranje;
–
registracija in certificiranje;
–
ustanavljanje novih skupin proizvajalcev;
–
predhodne študije v mejah ustanavljanja shem kakovosti.
Sklop B zajema naslednje aktivnosti:
– uvajanje programov zagotavljanje kakovosti po standardu SIST EN 45011
Ta merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v programu EPD in PD in so razdeljena na tri dela:
–
Ocenjevanje skladnosti vlog na podlagi strokovne ocene;
–
Ocenjevanje skladnosti vlog na podlagi ekonomske ocene;
–
Ocenjevanje skladnosti vlog na podlagi okoljske ocene.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

80 / 23. 7. 2004 / Stran 5123

NAŠTETA MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG za ukrep trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov –
ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske pridelke in živila so naslednja:
SKLOP A

Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa

Uvrstitev vloge na listo za upoštevanje regionalnega kriterija

Merila – Skupine in podskupine

1

2

3

Da

Ne

A/B

C/D

Maksimalno
št. točk

Ocenjevalni list za strokovno oceno

20

Faza v postopku pridobivanja označbe porekla (geografsko poreklo),
geografske označbe ali certifikata posebnega značaja (tradicionalni
ugled)

5

Proizvodi iz tipično geografskih območij s klimatskim in zgodovinskim
vplivom na proizvod OZIROMA proizvodi proizvedeni na tradicionalen
način, s tradicionalnimi surovinami

5

Tipično regionalna metoda proizvodnje

5

Izboljšan postopek in/ali inovacija proizvoda

5

Ocenjevalni list za ekonomsko oceno

20

Presoja strokovne korektnosti predhodne strateške analize

10

Dinamika finančnih izplačil

10

Ocenjevalni list za Okoljsko oceno

5

Izpolnjevanje standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja živali

5

Doseženo
število točk
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SKLOP B

Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa

Uvrstitev vloge na listo za upoštevanje regionalnega kriterija

Merila – Skupine in podskupine

1

2

3

Da

Ne

A/B

C/D

Maksimalno
št. točk

Doseženo
število točk

Ocenjevalni list za strokovno oceno

20

- Faza v postopku pridobitve akreditacije po standardu SIST EN 45011

20

Ocenjevalni list za ekonomsko oceno

20

Presoja strokovne korektnosti predhodne strateške analize
Dinamika finančnih izplačil

10
10

Ocenjevalni list za Okoljsko oceno

5

- Izpolnjevanje standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja
živali

5

VIII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za javni razpis za trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov – ustanavljanje in vzdrževanje
shem kakovosti za posebne kmetijske pridelke oziroma živila za leto 2004 vsebuje:
–
Povabilo k oddaji vloge;
–
Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
–
Postopek za izbor končnih prejemnikov;
–
Vzorec pogodbe;
–
Merila za ocenjevanje vlog;
–
Seznam opravičljivih stroškov;
–
Seznam kmetijskih proizvodov, ki so upravičeni do podpore znotraj ukrepa;
–
Vlogo, ki vsebuje:
●
Prijavni obrazec za trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov – ustanavlanje in vzdrževanje shem
kakovosti za posebne kmetijske pridelke oziroma živila;
●
Seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 30. 8. 2004, vsak delavnik
med 9. in 15. uro, pri ga. Zdenki Milićević v informacijski pisarni na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali na spletni strani: www.arsktrp.gov.si ali www.gov.si/euskladi.
IX. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, do 30. 8. 2004 (velja poštni žig 30. 8. 2004).
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: ''ne odpiraj –
vloga na javni razpis Ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti''«.
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Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti v informacijski pisarni na Agenciji tel. 01/478 92 10 vsak delovnik
med 9. in 15. uro ter pri naslednjih kontaktnih osebah:
INFO točka: Društvo za razvoj slovenskega podeželja – pon, tor, čet, pet: 8-12h, sre: 13-17h
Odgovorna in
kontaktna oseba

Samra
Šećerović

Spodnji trg 2,
4220 Škofja Loka

T: 04/50 60 222;
F: 04/50 60 220

info@drustvo-podezelje.si

INFO točke KGZS – vsak dan 9-11h, v sredo tudi od 15-17h
Odgovorna in
kontaktna oseba

Milka Mele
Petrič

KGZS, Zavod Ljubljana,
Izpostava Cerknica, Cesta
4. maja 50, 1380 Cerknica

T: 01/709 70 40
T: 01/252 82 00

kss.cerknica@lj.kgzs.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Lidija Šnut

KGZS, Zavod Kranj, Iva
Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04/280 46 00
T: 04/280 46 33

lidija.snut@kr.kgzs.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Felicita
Domiter

KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška
c. 28, 2250 Ptuj

T: 02/749 36 10
T: 02/749 36 39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Slavko
Petovar

KGZS, Zavod Murska
Sobota, Štefana Kovača 40,
9000 Murska Sobota

T: 02/539 14 10

slavko.petovar@siol.net

Odgovorna in
kontaktna oseba

Doroteja
Ozimič

KGZS, Zavod Maribor,
Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02/228 49 00

doroteja.ozimic@guest.arnes.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Zdenka
Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto,
Šmihelska 14, 8000 Novo
mesto

T:07/373 05 70

zdenka.kramar@gov.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1, 3000
Celje

T: 03/490 75 86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje,
Izpostava Prevalje, Trg 67,
2391 Prevalje

T: 02/824 69 20
T: 02/824 69 23

darja.jericek@ce.kgzs.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Michaela
Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18, 5000 Nova
Gorica

T: 05/335 12 12
T: 05/335 12 00

michaela.vidic@kvz-ng.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Izpostava Postojna,
Cankarjeva 6, 6230 Postojna

T: 05/720 04 30

darja.zadnik@go.kgzs.si

X.

OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 2. 9. 2004 na Agenciji. Odpiranje vlog ni javno.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za
dopolnitev vloge je 5 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Odločba je podlaga za sklenitev pogodbe o
sofinanciranju. V tej pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
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Št. 328-1/2004-64

Ob-20423/04

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
strukturne politike v republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04 in 48/04), Enotnega programskega dokumenta Republike
Slovenije za obdobje 2004 – 2006 in Programskega dopolnila Republike Slovenije za obdobje 2004 – 2006 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje naložb v posodobitev obstoječih plovil
in mali priobalni ribolov za leto 2004
I.

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske in ribiške politike
Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za obdobje 2004 –2006 (v nadaljevanju: EPD) za sofinanciranje
naložb v posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov.
Ukrep »Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov« je razdeljen na dva podukrepa:
1.
Posodobitev obstoječih plovil;
2.
Mali priobalni ribolov.
Podukrep »Mali priobalni ribolov« je dopolnilni podukrep, ki se nanaša na podukrep »Posodobitev obstoječih plovil«.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za sofinanciranje
naložb v posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov za leto 2004 – podukrep »Posodobitev obstoječih plovil«,
znaša okvirno:
–
namenska sredstva EU – FIUR
10.750.000,00 SIT
–
slovenska soudeležba
3.583.500,00 SIT
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za sofinanciranje
naložb v posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov za leto 2004 – podukrep »Mali priobalni ribolov«, znaša
okvirno:
–
namenska sredstva EU – FIUR
10.750.000,00 SIT
–
slovenska soudeležba
3.583.500,00 SIT
Sredstva bremenijo proračunski postavki 2086 in 2090 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, katerega
podlaga je Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 175 člen, 5. in 6. točka.
II.

KONČNI PREJEMNIKI

Končni prejemniki so pravne osebe ali samostojni podjetniki s sedežem oziroma prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Končni prejemnik mora biti registriran za dejavnost morskega ribolova in mora imeti dovoljenje za gospodarski ribolov.
III.

PREDMET PODPORE

Predmet podpore so naložbe v posodobitev obstoječih ribolovnih plovil:
1.
Naložbe v posodobitev opreme na obstoječih ribolovnih plovilih, zlasti v bolj selektivne tehnike ribolova;
2.
Naložbe v izboljšanje delovnih pogojev za ribiče na obstoječih ribolovnih plovilih.
IV.

POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV – SOFINANCIRANJE NALOŽB V POSODOBITEV OBSTOJEČIH
PLOVIL IN MALI PRIOBALNI RIBOLOV
1.
2.

3.

4.

Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev EPD mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Kot začetek izvedbe naložbe se
šteje prevzem katerekoli obveznosti končnega prejemnika na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
Za naložbo mora biti predložen investicijski program oziroma poslovni načrt, ki mora biti izdelan po metodologiji,
objavljeni na spletni strani: http://www.gov.si/euskladi/skladi/struk_ekujs_2.html ali skladno s predpisi o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, iz katerega mora biti razvidno, da je
naložba ekonomsko upravičena (interna stopnja donosnosti mora biti pozitivna).
Za naložbo morajo biti predloženi predračuni, iz katerih bo razvidna vrednost naložbe.
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Vlagatelj se mora zavezati, da bo opravljal dejavnost, za katero je prejel sredstva EPD, še naslednjih pet let po
zadnjem izplačilu sredstev in da v tem obdobju ne bo uvajal bistvenih sprememb naložbe, razen v primeru višje
sile oziroma ne bo odtujil naložbe, ali jo uporabljal v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev ter da bo spremljal
rezultate gospodarjenja vsaj še pet let po zadnjem izplačilu.

Kot bistvene spremembe naložbe so spremembe, ki:
–
vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji neupravičeno
prednost in
–
so posledica spremembe v naravi lastništva plovila, na katerem se je izvajala naložba ali prenehanja ali
spremembe kraja sofinanciranja dejavnosti.
Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, in katerih posledic ni
mogoče odvrniti (udar strele, samovžig).
6.
Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost morskega ribolova ter imeti dovoljenje za gospodarski ribolov, izdano
pred 30. 4. 2004. Dovoljenje za gospodarski ribolov se mora nanašati na plovilo, na katerem se bo izvajala
naložba. Končni prejemnik bo moral k zahtevku za izplačilo sredstev predložiti dovoljenje za gospodarski ribolov,
izdano po 1. 5. 2004.
7.
Vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik plovila, na katerem se bo izvajala naložba, ali pa mora imeti plovilo, na
katerem se bo izvajala naložba, v najemu še vsaj 15 let po zaključku naložbe. V primeru solastništva mora imeti
vlagatelj soglasje ostalih solastnikov.
8.
Plovilo, na katerem se bo izvajala naložba mora biti vpisano v register ribiških plovil.
9.
Predložena morajo biti dokazila o lastnem finančnem stanju.
10.
Predložene morajo biti vsaj triletne pogodbe o prodaji za najmanj 10% predvidenega ulova, sklenjene med
vlagateljem in kupci.
11.
Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih vlagatelj ne šteje za naročnika, mora končni prejemnik za stroške vseh
storitev, dobav in del, ki so višji od 5.000 evrov, izraženih na dan plačila v domači valuti (po srednjem tečaju
Banke Slovenije), pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh dobaviteljev oziroma proizvajalcev. Izvirniki ponudb
morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih. Če se vlagatelj v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika,
mora predložiti izjavo, da je bil postopek izveden v skladu s tem predpisom.
12.
Končni prejemnik mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti. Priročnik za
označevanje projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter na spletnih straneh
www.arsktrp.gov.si in www.gov.si/euskladi.
13.
Končni prejemnik mora za naložbo voditi predpisano dokumentacijo, določeno s tem razpisom, razpisno
dokumentacijo in pogodbo, sklenjeno med končnim prejemnikom in Agencijo ter jo hraniti najmanj do 31. 12.
2013.
POSEBNI POGOJI ZA PODUKREP »MALI PRIOBALNI RIBOLOV«
1.
Najmanj trije vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev na podukrepu »Posodobitev obstoječih plovil«, se
morajo s pogodbo povezati v skupino.
2.
Vsak od vlagateljev, povezanih v skupino, mora hkrati z isto vlogo kandidirati na oba podukrepa.
3.
Oprema, ki se bo sofinancirala, mora biti enaka (enak izdelek od istega proizvajalca in dobavitelja).
4.
Vsak od vlagateljev, povezanih v skupino, mora izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje:
–
Dovoljenje za gospodarski ribolov se mora nanašati na ribiško plovilo, na katerem se bo izvajala naložba.
Plovilo mora biti krajše od 12 (dvanajst) metrov. Na tem plovilu se ne sme uporabljati globinske povlečne
mreže.
V.

OMEJITVE

SPLOŠNE OMEJITVE
1.
Vlagatelj lahko pridobi sredstva za isto naložbo samo iz enega ukrepa EPD.
2.
Sredstev se ne dodeli vlagatelju, ki je za isto naložbo, kot jo navaja v vlogi za pridobitev sredstev EPD, že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske skupnosti.
3.
Če vlagatelj uveljavlja sredstva iz tega programa na podlagi neresničnih podatkov, ki jih navaja v vlogi ali na
podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma jih uporabi v nasprotju z določili odločbe o dodelitvi sredstev, ki jo
izda direktor Agencije, in pogodbe o pravicah in obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev, ki jo skleneta končni
upravičenec in Agencija, jih mora vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema dodeljenih sredstev.
4.
Na podukrepu »Mali priobalni ribolov« se sredstva dodelijo le tistim vlagateljem, ki:
–
So jim bila na tem javnem razpisu dodeljena sredstva na podukrepu »Posodobitev obstoječih plovil«;
–
So kandidirali, povezani v skupino, na podukrep »Mali priobalni ribolov« in so bila vsaj trem članom
skupine dodeljena sredstva na podukrepu »Posodobitev obstoječih plovil«.
POSEBNE OMEJITVE
Sredstva se ne dodelijo za:
1.
Naložbe na ravni trgovine;
2.
Naložbe vlagateljev, ki so v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku;
3.
Naložbe vlagateljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
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STROŠKI, IZKLJUČENI IZ SOFINANCIRANJA
1.
Nakup ali zakup plovil, ne glede na to, ali se po zakupu lastništvo prenese na zakupnika;
2.
Nakup rabljene opreme;
3.
Plačilo v naravi;
4.
Plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
5.
Stroški poslovanja, vključno s stroški vzdrževanja in najema;
6.
Bančne stroške, stroške garancij in podobno;
7.
Stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja,
spremljanja in nadzora);
8.
Stroške za plačilo storitev inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup
patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so neposredno povezani z ukrepom in presegajo
12% upravičlivih stroškov investicije;
9.
Izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski
niso bili odšteti od upravičenih stroškov;
10.
Naložbe izven območja Republike Slovenije;
11.
Stroške promocije.
VI.

FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV

SPLOŠNI FINANČNI POGOJI
1.
Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih nepovratnih sredstev se upoštevajo priznani stroški naložbe.
2.
Nepovratna sredstva se izplačajo na podlagi enega zahtevka končnega prejemnika sredstev. Končni prejemnik
mora zahtevku priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu (potrjen obrazec BN-01 ali drug
ustrezen bančni obrazec oziroma potrjen blagajniški prejemek) in poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani
končnega upravičenca ter ostalo dokumentacijo, določeno s pogodbo.
3.
Najvišja višina dodeljenih nepovratnih sredstev za naložbo znaša 16.000,00 EUR (preračunano v SIT po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS).
4.
Sredstva se dodelijo samo, če znesek dodeljenih nepovratnih sredstev za naložbo ni nižji od 4.000,00 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS).
5.
Končni prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi nepovratnimi sredstvi in dejansko vrednostjo
naložbe.
FINANČNI POGOJI, ki se nanašajo na podukrep »POSODOBITEV OBSTOJEČIH PLOVIL«
Višina dodeljenih nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov naložbe znaša 40% priznane investicijske vrednosti na
podlagi plačanih računov.
FINANČNI POGOJI, ki se nanašajo na podukrep »MALI PRIOBALNI RIBOLOV«
1.
Višina dodeljenih nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov naložbe znaša največ 60% priznane
investicijske vrednosti na podlagi plačanih računov.
2.
Najvišja skupna višina dodeljenih nepovratnih sredstev za vse vlagatelje, povezane v skupino, znaša največ do
višine razpoložljivih sredstev oziroma maksimalno 150.000,00 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS).
VII.

MERILA ZA RAZVRŠČANJE VLOG

Merilo, po katerem se bodo razvrščale vloge, bo vrstni red oddaje popolne vloge na pošti.
VIII.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis za sofinanciranje naložb v posodobitev obstoječih plovil in mali
priobalni ribolov vsebuje:
–
Povabilo k oddaji vloge;
–
Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
–
Postopek za izbor končnih prejemnikov;
–
Vzorec pogodbe;
–
Seznam opravičljivih stroškov;
–
Vlogo, ki vsebuje:
●
prijavni obrazec,
●
seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
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Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do
zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 10. 9. 2004 na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana, pri ge. Zdenki Milićević, tel.: 01/478-92-10, faks: 01/478-92-06, elektronska pošta:
aktrp@gov.si, vsak delavnik med 9. in 15. uro ali na spletnih straneh: http://www.gov.si/arsktrp/ ali
http:/www.gov.si/euskladi/.
IX.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlogo je potrebno poslati do zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 10. 9. 2004 (datum poštnega žiga) s
priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana s pripisom: »NE ODPIRAJ – Vloga na javni razpis – Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden vlagatelj (ime, priimek, naslov).
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti:
–
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ga. Zdenka Milićević, tel.: 01/478-9210, faks: 01/478-92-06, elektronska pošta: aktrp@gov.si, vsak delavnik med 9. in 15. uro;
–
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56 – 58, Ljubljana, g. Dejan Pehar, tel.: 01/478-90-99,
faks: 01/436-20-48, elektronska pošta: dejan.pehar@gov.si, vsak ponedeljek in petek med 10. in 12. uro;
–
Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, ga. Samra Šećerović, tel.:
04 506-02-22, faks: 04/506-02-20, elektronska pošta: info@drustvo-podezelje.si, vsak ponedeljek, torek, četrtek in
petek med 8. in 12. uro ter vsako sredo med 13. in 17. uro.
X.

OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge se odpirajo sproti po vrstnem redu, kot so bile oddane na pošto. Odpiranje vlog ni javno.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za
dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Odločba je podlaga za sklenitev pogodbe o
sofinanciranju. V tej pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Št. 328-1/2004-64

Ob-20424/04

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) objavlja na podlagi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
strukturne politike v republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04 in 48/04), Enotnega programskega dokumenta Republike
Slovenije za obdobje 2004 – 2006 in Programskega dopolnila Republike Slovenije za obdobje 2004 – 2006
javni razpis
za sofinanciranje naložb v ribogojstvo in predelavo rib za leto 2004
I.

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske in ribiške politike
Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za obdobje 2004-2006 za:
1.
sofinanciranje naložb v ribogojnice;
2.
sofinanciranje naložb v obrate za predelavo rib.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za sofinanciranje
naložb v ribogojstvo in predelavo rib za leto 2004 – podukrep »Ribogojstvo«, znaša okvirno:
–
namenska sredstva EU – FIUR
10.750.000,00 SIT
–
slovenska soudeležba
3.583.500,00 SIT
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za sofinanciranje
naložb v ribogojstvo in predelavo rib za leto 2004 – podukrep »Predelava rib«, znaša okvirno:
–
namenska sredstva EU – FIUR
10.750.000,00 SIT
–
slovenska soudeležba
3.583.500,00 SIT
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Sredstva bremenijo proračunski postavki 2086 in 2090 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, katerega
podlaga je Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 175 člen, 5. in 6. točka.
II.

KONČNI PREJEMNIKI

Končni prejemniki sredstev so pravne osebe ali samostojni podjetniki s sedežem oziroma prebivališčem v Sloveniji (v
nadaljevanju: podjetja).
1.
Ribogojstvo:
Podjetje mora biti registrirano za dejavnost ribogojstva.
2.
Predelava rib:
Podjetje mora biti registrirano za dejavnost predelave rib.
III.

PREDMET PODPORE

1.
Ribogojstvo:
Predmet podpore so:
a.
naložbe v izgradnjo novih objektov za gospodarsko vzrejo sladkovodnih rib za prehrano ljudi,
b.
naložbe v obnovo objektov za gospodarsko vzrejo sladkovodnih rib za prehrano ljudi,
c.
naložbe v nakup opreme, potrebne za gospodarsko vzrejo sladkovodnih rib za prehrano ljudi, vključno z
računalniško opremo in programi.
2.
Predelava rib:
Predmet podpore so:
a.
naložbe v nove stroje in opremo za predelavo rib za prehrano ljudi, vključno z računalniško opremo in programi,
b.
naložbe v novogradnjo in obnovo proizvodnih objektov, namenjenih za predelavo rib za prehrano ljudi,
c.
naložbe v prilagoditev proizvodnega procesa in izdelkov, skladno s standardi EU za kakovost, higieno in zdravje.
IV.

POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

SPLOŠNI POGOJI
1.
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira ali na podukrep ribogojstvo ali na podukrep predelava rib. Z eno vlogo ne
more kandidirati na oba podukrepa hkrati.
2.
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev EPD mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
3.
Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Kot začetek izvedbe naložbe se
šteje prevzem katerekoli obveznosti končnega prejemnika na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev
katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del, izdaja računov).
4,
Za naložbo morajo biti pridobljena vsa potrebna upravna dovoljenja.
5.
Za naložbo morajo biti predloženi predračuni, iz katerih bo razvidna predračunska vrednost naložbe.
6.
Za naložbo mora biti izdelana vsa potrebna gradbena dokumentacija, če gre za naložbo, ki bo izvedena na
podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami). Iz gradbene
dokumentacije mora biti razvidno: lokacija naložbe, tehnična rešitev z detajli predvidenih posegov in popisom del
ter projektantski predračun.
7.
Za naložbo mora biti predložen investicijski program oziroma poslovni načrt, ki mora biti izdelan po metodologiji,
objavljeni na spletni strani: http://www.gov.si/euskladi/skladi/struk_ekujs_2.html ali skladno s predpisi o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, iz katerega mora biti razvidno, da je
naložba ekonomsko upravičena (interna stopnja donosnosti mora biti pozitivna).
8.
Ob zaključku naložbe morajo biti izpolnjene vse predpisane zahteve na veterinarsko – sanitarnem področju ter
področju varstva okolja.
9.
Vlagatelj se mora zavezati, da bo opravljal dejavnost, za katero je prejel sredstva EPD, še naslednjih pet let po
zadnjem izplačilu sredstev in da v tem obdobju ne bo uvajal bistvenih sprememb naložbe, razen v primeru višje
sile oziroma ne bo odtujil naložbe, ali jo uporabljal v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev ter da bo spremljal
rezultate gospodarjenja vsaj še pet let po zadnjem izplačilu.
Kot bistvene spremembe naložbe so spremembe, ki:
–
vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji
neupravičeno prednost in
–
so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja ali spremembe kraja
sofinanciranja proizvodne dejavnosti.
Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, in katerih posledic ni
mogoče odvrniti (potres, udar strele, samovžig, plaz in poplava).
10.
Vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma zemljišča, kjer se bo izvajala naložba, ali pa mora
imeti nepremičnino oziroma zemljišče v najemu še vsaj 10 let od dneva oddaje vloge. V primeru solastništva mora
imeti vlagatelj soglasje ostalih solastnikov.
11.
Predložena morajo biti dokazila o lastnem finančnem stanju.
12.
Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih vlagatelj ne šteje za naročnika, mora končni prejemnik za stroške vseh
storitev, dobav in del, ki so višji od 5.000 evrov, izraženih na dan plačila v domači valuti (po srednjem tečaju
Banke Slovenije), pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh dobaviteljev oziroma proizvajalcev. Izvirniki ponudb
morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih. Če se končni prejemnik v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za
naročnika, mora predložiti izjavo, da je bil postopek izveden v skladu s tem predpisom.
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Končni prejemnik mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti. Priročnik za
označevanje projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter na spletnih straneh
www.arsktrp.gov.si in www.gov.si/euskladi.
Končni prejemnik mora za naložbo voditi predpisano dokumentacijo, določeno s tem javnim razpisom, razpisno
dokumentacijo in pogodbo, sklenjeno med končnim prejemnikom in Agencijo ter jo hraniti najmanj do 31. 12.
2013.

DODATNI POGOJI ZA NALOŽBE V RIBOGOJSTVO
1.
Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost ribogojstva.
2.
Vlagatelj mora imeti pridobljeno dovoljenje za neposredno rabo vode, skladno z zakonodajo o vodah. Dovoljenje
mora veljati še najmanj pet let po zaključku naložbe.
3.
Za naložbo, ki bo izvedena na podlagi Zakona o graditvi objektov mora biti priloženo mnenje Zavoda za ribištvo
Slovenije oziroma ministrstva, pristojnega za ribištvo, v zvezi s 15. in 22. členom Zakona o sladkovodnem ribištvu
(Uradni list SRS, št. 25/76), ki se nanaša na pridobitev vodnih pravic za gospodarsko rejo vodnih organizmov. Iz
mnenja mora biti razvidno, da ribogojnica po investiciji ne bo imela škodljivega vpliva na ribje populacije v odprtih
vodah.
4.
Vlagatelj mora ob oddaji vloge imeti sklenjene vsaj triletne pogodbe o odkupu za najmanj 10% predvidene
proizvodnje.
DODATNI POGOJI ZA NALOŽBE V PREDELAVO RIB
1.
Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost predelave rib.
2.
Ob predložitvi vloge je potrebno priložiti soglasje pristojne službe o skladnosti naložbe s predpisanimi zahtevami
na veterinarsko sanitarnem področju, če bo naložba izvedena na podlagi Zakona o graditvi).
3.
Za naložbo, ki bo izvedena na podlagi Zakona o graditvi objektov mora biti priložena strokovna ocena,
pripravljena v skladu s predpisi, ki obravnavajo posamezne oblike obremenjevanja okolja, če glede na obseg
naložbe v okviru dovoljenj iz prejšnje točke ni potrebna pridobitev presoje vplivov na okolje. Iz strokovne ocene
mora biti razvidno, ali in na kakšen način naložba povzroča obremenitev okolja. V primeru, da naložba predstavlja
obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe za njeno zmanjšanje oziroma preprečevanje.
4.
Vlagatelj mora vlogi priložiti vsaj triletne pogodbe za nabavo surovine in odkupu proizvodov za najmanj 10%
predvidene proizvodnje. V primeru, da vlagatelj zagotavlja surovino za vsaj 10% predvidene proizvodnje sam,
mora priložiti dokazilo, da je registriran za dejavnost ribogojstva ali morskega ribištva ter izjavo, da bo zagotovil
surovino za vsaj 10% predvidene proizvodnje iz lastne ribogojnice oziroma iz ulova z lastno ladjo (velja za
predelavo morskih rib).
V.

OMEJITVE

SPLOŠNE OMEJITVE
1.
Vlagatelj lahko pridobi sredstva za isto naložbo samo iz enega ukrepa EPD.
2.
Sredstev se ne dodeli vlagatelju, ki je za isto naložbo, kot jo navaja v vlogi za pridobitev sredstev EPD, že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske skupnosti.
3.
Če končni prejemnik uveljavlja sredstva iz tega programa na podlagi neresničnih podatkov, ki jih navaja v vlogi ali
na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma jih uporabi v nasprotju z določili odločbe o dodelitvi sredstev,
ki jo izda direktor Agencije, in pogodbe o pravicah in obveznostih pri uporabi dodeljenih sredstev, ki jo skleneta
končni prejemnik in Agencija, jih mora vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema dodeljenih sredstev.
POSEBNE OMEJITVE
Sredstva se ne dodelijo za:
1.
Naložbe na ravni trgovine;
2.
Naložbe vlagateljev, ki so v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku;
3.
Naložbe vlagateljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
STROŠKI, IZKLJUČENI IZ SOFINANCIRANJA
1.
Nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb, ne glede na to, ali se po zakupu lastništvo prenese na zakupnika;
2.
Nakup rabljene opreme;
3.
Plačilo v naravi;
4.
Plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
5.
Stroški poslovanja, vključno s stroški vzdrževanja in najema;
6.
Bančne stroške, stroške garancij in podobno;
7.
Stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja,
spremljanja in nadzora);
8.
Stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,
nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so neposredno povezani z ukrepom in
presegajo 12% upravičlivih stroškov investicije;
9.
Izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski
niso bili odšteti od upravičenih stroškov;
10.
Naložbe izven območja Republike Slovenije;
11.
Stroške promocije.
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FINANČNI POGOJI DODELJEVANJA SREDSTEV

SPLOŠNI FINANČNI POGOJI
1.
Višina dodeljenih nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov naložbe znaša 46,7% priznane investicijske
vrednosti na podlagi plačanih računov ali potrjenih in plačanih gradbenih situacij.
2.
Najvišja višina dodeljenih nepovratnih sredstev iz EPD za naložbo znaša 16.000,00 EUR (preračunano v SIT po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS).
3.
Sredstva se dodelijo samo, če znesek dodeljenih nepovratnih sredstev iz EPD za naložbo ni nižji od 4.000 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS).
4.
Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih nepovratnih sredstev se upoštevajo priznani stroški naložbe.
5.
Nepovratna sredstva se izplačajo na osnovi enega zahtevka končnega prejemnika za plačilo sredstev. Končni
prejemnik mora zahtevku priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu (potrjen obrazec
BN-01 ali drug ustrezen bančni obrazec oziroma potrjen blagajniški prejemek), končno gradbeno situacijo
(originalno), potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in končnega prejemnika ter originalna dokazila o
njihovem plačilu, poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani končnega prejemnika.
6.
Končni prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med dodeljenimi nepovratnimi sredstvi in dejansko vrednostjo
naložbe.
VII.

MERILA ZA RAZVRŠČANJE VLOG

Merilo, po katerem se bodo razvrščale vloge, bo vrstni red oddaje popolne vloge na pošti.
VIII.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis za sofinanciranje naložb v ribogojstvo in predelavo rib vsebuje:
–
Povabilo k oddaji vloge;
–
Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
–
Postopek za izbor končnih prejemnikov;
–
Vzorec pogodbe;
–
Seznam opravičljivih stroškov;
–
Vlogo, ki vsebuje:
●
prijavni obrazec,
●
seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do
zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 10. 9. 2004 na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana, pri ge. Zdenki Milićević, tel.: 01/478-92-10, faks: 01/478-92-06, elektronska pošta:
aktrp@gov.si, vsak delavnik med 9. in 15. uro ali na spletnih straneh: http://www.gov.si/arsktrp/ ali
http://www.gov.si/euskladi/.
IX.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlogo je potrebno poslati do zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 10. 9. 2004 (datum poštnega žiga) s
priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana s pripisom: »NE ODPIRAJ – Vloga na javni razpis– Ribogojstvo in predelava rib«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden vlagatelj (ime, priimek, naslov).
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti:
–
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ga. Zdenka Milićević, tel.: 01/478-9210, faks: 01/478-92-06, elektronska pošta: aktrp@gov.si, vsak delavnik med 9. in 15. uro;
–
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56 – 58, Ljubljana, g. Dejan Pehar, tel.: 01/478-90-99,
faks: 01/436-20-48, elektronska pošta: dejan.pehar@gov.si, vsak ponedeljek in petek med 10. in 12. uro;
–
Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, ga. Samra Šećerović, tel.: 04/506-0222, faks: 04/506-02-20, elektronska pošta: info@drustvo-podezelje.si, vsak ponedeljek, torek, četrtek in petek
med 8. in 12. uro ter vsako sredo med 13. in 17. uro.
X.

OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge se odpirajo sproti po vrstnem redu, kot so bile oddane na pošto. Odpiranje vlog ni javno.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za
dopolnitev vloge je 15 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Odločba je podlaga za sklenitev pogodbe o
sofinanciranju. V tej pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
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Št.

Št. 604-03-129/2004/1
Ob-20369/04
Na podlagi Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur. l. RS, št. 77/04)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
objavlja

študija oziroma tega razpisa. Za dopolnitev
prijav bo visokošolskim zavodom določen
največ 7-dnevni rok.
9. Minister za šolstvo, znanost in šport
bo do 11. oktobra 2004 sprejel sklepe o izbiri
visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje
za sofinanciranje iz točke 3. a tega razpisa.
Visokošolski zavod se zoper sklep o izbiri
lahko pritoži v 8 dneh od prejema sklepa.
Pogodbe bodo sklenjene najpozneje do
konca januarja 2005.
Sklepe o izbiri visokošolskih zavodov,
ki izpolnjujejo pogoje za dodatno sofinanciranje iz točke 3.b tega razpisa, bo minister
izdal najpozneje do 18. februarja 2005 in do
1. julija 2005. Visokošolski zavod se zoper
sklep o izbiri lahko pritoži v 8 dneh od prejema sklepa. Aneksi k pogodbam bodo sklenjeni v 30 dneh po izdaji sklepa o izbiri.
10. Prijavne obrazce zainteresirani
lahko prevzamejo vsak delavnik od 7. do
16. ure na recepciji Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, ali
na spletni strani http://www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp, dodatne informacije
so prav tako na voljo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, tel. 01/478-46-27 in
01/478-46-38.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

razpis
za sofinanciranje podiplomskega
študija v študijskem letu 2004/2005
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
2. Razpis se objavlja za sofinanciranje
podiplomskega študija na visokošolskih zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji.
3. Okvirna
vsota
denarja
je
1.200,000.000 SIT in je namenjena
a) za sofinanciranje podiplomskega
študija za:
– študente, državljane Republike Slovenije, ki se bodo vpisali v 1. letnik magistrskega oziroma doktorskega študijskega
programa v študijskem letu 2004/2005 in
jim šolnina za podiplomski študij še ni bila
sofinancirana,
– študente 2., 3. oziroma 4. letnika, če
jim je bila šolnina sofinancirana v preteklih
letih in v skladu z določbami študijskega
programa oziroma statuta redno napredujejo, visokošolski zavod pa izpolnjuje vse obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju;
– izjemoma za študente 2. ali višjih letnikov, ki zaradi materinstva ali bolezni, daljše
od treh mesecev, niso redno napredovali,
vendar za vsak letnik le enkrat;
– študente doktorskega študija po končanem programu za pridobitev magisterija,
če ta ni bil sofinanciran,
– študente, ki po merilih za prehode nadaljujejo študij v sofinanciranih študijskih
programih v 2. ali višjih letnikih, in sicer največ za toliko študentov, da skupno število ni
večje, kot je bilo s sklepom o izbiri visokošolskega zavoda odobreno za sofinanciranje posamezne generacije v 1. letniku.
Ob upoštevanju predpisov o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva se lahko sofinancira tudi šolnina za
te študente.
Šolnina za vzporedni študij se ne sofinancira.
b) Ministrstvo sofinanciranim visokošolskim zavodom dodeli dodatna sredstva
na vsakega študenta 2. ali 3. in 4. letnika,
ki na podlagi pogodbe med visokošolskim
zavodom in uporabnikom, kot so gospodarske družbe, državni in upravni organi,
zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni
skladi, zbornice in druge pravne osebe (v
nadaljnjem besedilu: uporabniki) študij, individualno raziskovalno delo ter magistrsko
nalogo ali doktorsko disertacijo zasnuje
tako, da z njim pripomore k reševanju konkretnega problema za uporabnika. Dodatna
sredstva so lahko največ tolikšna, kot znaša
20% normirane šolnine za letnik.
4. Na razpis se lahko prijavijo univerze in
samostojni visokošolski zavodi, ustanovljeni
po Zakonu o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
134/03 ZViS – UPB1 in 63/04), ki izvajajo
javnoveljavne študijske programe za pridobitev magisterija in doktorata znanosti ter
izpolnjujejo še naslednje pogoje:
a) se pri izvajanju študija in raziskovalnega dela povezujejo z drugimi domačimi ali
tujimi visokošolskimi zavodi ali raziskovalnimi organizacijami oziroma uporabniki,

b) v študij vključujejo individualno raziskovalno delo študentov,
c) so dejavni pri mednarodnem sodelovanju,
d) načrtno spremljajo in ocenjujejo svoje
delo ter izkažejo kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela,
e) izvajajo študij, kot je določeno v VIII.
in IX. točki Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (v nadaljnjem besedilu
Sklep),
f) določijo največ 470.000 SIT šolnine za
letnik študija.
Visokošolski zavodi morajo objaviti razpis za vpis v podiplomske študijske programe najkasneje do 14. julija 2004, vpis pa
morajo končati najkasneje do 15. oktobra
2004.
5. Sofinanciranje šolnine za študij v 1. in
2. letniku bo do 60-odstotno, za študij v 3. in
4. letniku pa do 80-odstotno.
Če sredstva iz 2. točke tega razpisa na
izbranih visokošolskih zavodih ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh vpisanih
študentov, bodo najprej poravnani stroški
študija v višjih letnikih, pri čemer bodo imeli
prednost študenti, ki s svojim študijem, individualnim raziskovalnim delom ter magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo sodelujejo pri reševanju konkretnega problema
za uporabnika. Za študij v 1. letniku bo sofinancira šolnina za toliko študentov, kot bo
za visokošolski zavod določeno s sklepom
o izbiri oziroma pogodbo o sofinanciranju,
pri čemer bodo imeli prednost visokošolski
zavodi s sklenjenimi pogodbami o sodelovanju z uporabniki.
6. Univerze in samostojni visokošolski
zavodi se na razpis za sofinanciranje iz
točke 3.a tega razpisa prijavijo s pravilno
izpolnjenim prijavnim obrazcem (Obrazec:
MŠZŠ-POD1-04). Podpisati ga mora odgovorna oseba univerze ali samostojnega
visokošolskega zavoda. Prijavo je treba poslati Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Ljubljana, Trg OF 13, do 8. septembra 2004,
v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano:
“Ne odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje podiplomskega študija” in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 10. septembra
2004 ob 12. uri v sejni sobi na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg
OF 13/ IV. nadstropje.
7. Univerze in samostojni visokošolski
zavodi se na razpis za dodatno sofinanciranje iz točke 3.b tega razpisa prijavijo
s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem
(Obrazec: MŠZŠ-POD2-04). Podpisati ga
mora odgovorna oseba univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Prijava se
lahko pošlje Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport, Ljubljana, Trg OF 13, v dveh rokih,
in sicer do 14. januarja 2005 in do 30. maja
2005, vsakokrat v zaprti ovojnici, na kateri
naj bo napisano: “Ne odpiraj – prijava na
razpis za dodatno sofinanciranje podiplomskega študija” in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 18. januarja 2005 in 1. junija
2005 ob 12. uri v sejni sobi na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg
OF 13/ IV. nadstropje.
8. Postopek za izbiro bo vodila strokovna komisija, ki jo bo imenoval minister za
šolstvo, znanost in šport. Obravnavala bo
le pravočasne in formalno popolne prijave.
Med strokovnim pregledom in ocenjevanjem
prijav lahko komisija od visokošolskega zavoda zahteva dopolnitve prijave ali dokazila
o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje
iz Sklepa o sofinanciranju podiplomskega
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Št. 404-03-38/2004/1
Ob-20505/04
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 47/03 in 67/03 – popr.), Pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99,
46/01 in 97/03) in Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Koreje (Ur. l. RS, št. 22/95,
MP-7/1995) Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dvostranskih
znanstvenih srečanj v Republiki Koreji
v letu 2004
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje dvostranskih strokovnih srečanj (seminarjev) v
Republiki Koreji v obdobju od 1. 10. 2004 do
31. 12. 2004, in sicer v višini mednarodnih
prevoznih stroškov za udeležence iz Republike Slovenije.
Vlagatelji se morajo o kritju stroškov
bivanja v Republiki Koreji in organizacije
skupnih strokovnih srečanj v Republiki Koreji obvezno dogovoriti s svojimi korejskimi
partnerji. Javni razpis je objavljen samo v
Republiki Sloveniji.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– vloge za sofinanciranje morajo vsebovati vse v prijavnem obrazcu zahtevane
podatke, in sicer naslov srečanja, podatke
o organizatorju ter slovenskih in korejskih
udeležencih srečanja, strokovne življenjepise in bibliografije slovenskih in korejskih
udeležencev, podatke o morebitnih udeležencih iz drugih držav, vsebini srečanja,
pričakovanih rezultatih, časovni načrt srečanja, podatke o predhodnem sodelovanju,
pregled aktualnih raziskav na področju so-

Stran

5134 /

Št.

80 / 23. 7. 2004

delovanja, opredelitev srečanja po šifrantih,
podatke o osnovnih virih financiranja raziskav v RS, predlog finančnih sredstev ter navedbo virov financiranja raziskav v RS,
– vloge za sofinanciranje se lahko nanašajo na raziskave s področja tehničnih ved,
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v
evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma register zasebnih raziskovalcev,
ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti
in predpisi ministrstva ter izvajajo s strani
ministrstva financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem
besedilu: JRO) ali s strani ministrstva financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega ali aplikativnega raziskovanja
ali odobrene mednarodne projekte (zlasti
npr. sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem
programu Evropske unije (v nadaljnjem besedilu EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma s strani Ministrstva
za gospodarstvo Republike Slovenije sofinancirane razvojno tehnološke projekte, ki
zagotavljajo osnovni vir raziskav,
– soorganizator skupnega strokovnega
srečanja iz Republike Slovenije mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta iz Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02).
4. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za
sofinanciranje
Predlog izbora vlog pripravi imenovana
slovenska strokovna komisija, pri čemer
upošteva ovrednotenje kvalitete nacionalnih
raziskovalnih projektov oziroma programov
po metodologiji ministrstva. Navedeno ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav
za družbeni in gospodarski razvoj Republike
Slovenije, znanstveno odličnost oziroma
aplikativnost raziskav, potencialne možnosti
za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost rezultatov v praksi oziroma gospodarstvu, reference soorganizatorja srečanja
in raziskovalne skupine, vključenost mladih
raziskovalcev, izvedljivost srečanja.
Obrazloženi sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti število odobrenih poti
in odobritev pripadajočih sredstev) izda Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 4,000.000 SIT.
6. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 10. 2004.
7. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 10. 2004 do 31. 12. 2004.
8. Pisne vloge v dveh izvodih z vso potrebno dokumentacijo in z oznako “Ne odpiraj – vloga za javni razpis za sofinanciranje
dvostranskih znanstvenih srečanj v Republiki Koreji v letu 2004” ter navedbo naslova
vlagatelja na ovojnici morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Glavna
pisarna, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
9. Pravilno označene vloge za sofinanciranje morajo ne glede na način prenosa
na gornji naslov prispeti do vključno petka,
13. avgusta 2004 do 12. ure.
10. Vloge bo po preteku tega roka odprla
strokovna komisija. Nepravočasno prispelih
in nepravilno opremljenih oziroma oddanih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljateljem.
11. Odpiranje vlog bo v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
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13, 1000 Ljubljana, v ponedeljek, 16. avgusta 2004 ob 10. uri.
12. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni v začetku septembra
2004.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana,
pri Alenki Mihailovski, tel. 01/478-46-90,
alenka.mihailovski@gov.si).
Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci) je dosegljiva po objavi razpisa v Uradnem listu RS na spletni strani MŠZŠ.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 037-02-35/2004
Ob-20539/04
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 118/02,
130/03) in v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03, 67/03),
Sklepa Vlade RS št. 915-13/2001-12 z dne
11. december 2003 o potrditvi Enotnega
programskega dokumenta RS 2004–2006,
potrditve Enotnega programskega dokumenta RS 2004–2006 s strani Evropske Komisije v pismu komisarja Michela Barniera z
dne 18. decembra 2003, potrditve Programskega dopolnila k Enotnem programskem
dokumentu RS 2004–2006 na sestanku
Nadzornega odbora za izvajanje Enotnega
programskega dokumenta RS 2004–2006 z
dne 10. decembra 2003, Uredbe Sveta (ES)
št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih, Uredbe
(ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta
in sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem
socialnem skladu, Uredbe Komisije (ES) št.
438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru
Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES)
št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov
izvajanja finančnih popravkov pri pomoči iz
Strukturnih skladov, Uredbe Komisije (ES)
št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi
podrobnih pravil za izvedbo Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih sofinancirajo strukturni skladi, Ministrstvo Republike Slovenije za
šolstvo, znanost in šport objavlja
javni razpis
za izbor in izvedbo programov
izobraževanja (seminarjev) za
obdobje 1. 9. 2004 do 30. 6. 2005
s področja uporabe informacijske
in komunikacijske tehnologije pri
poučevanju in učenju za strokovne
delavce na vzgojno-izobraževalnih
zavodih
in
za koordinacijo izvajanja oziroma
razširjanja obstoječih programov
izobraževanja (seminarjev) predvidoma
za obdobje od 1. 9. 2004 do predvidoma
31. 12. 2006 s področja uporabe
informacijske in komunikacijske
tehnologije pri poučevanju in
učenju za strokovne delavce na
vzgojno-izobraževalnih zavodih

1. Namen
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
(v nadaljevanju: ministrstvo) bo v letih
2004–2006 financiralo izvedbo seminarjev
za uporabo informacijske in komunikacijske
tehnologije (IKT) pri poučevanju in učenju
za strokovne delavce na vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) v skladu z ukrepom
vseživljenjsko učenje 2. Prednostne naloge
Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje Enotnega programskega dokumenta RS
2004–2006.
Namen razpisa je:
– izbrati in izvesti programe seminarjev
za uporabo IKT: didaktična in druga programska oprema, didaktična in druga interaktivna gradiva na internetu ter strojna
oprema, ki se nahaja na VIZ, oziroma jim
je dostopna (ministrstvo želi z izobraževanjem še posebej vzpodbuditi uporabo tiste
IKT, ki jo je sofinanciralo VIZ, pa za podporo
za njeno uporabo še ne obstajajo programi
izobraževanja),
– pridobiti koordinatorja za izvajanje
(razširjanje) obstoječih programov izobraževanja (seminarjev).
Razpisane aktivnosti bodo sofinancirane
iz sredstev Evropskega socialnega sklada (v
nadaljevanju: ESS).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
bo v okviru razpisa izbiralo strokovne delavce oziroma VIZ, ki jim bo sofinanciralo
izobraževanje v okviru ESS. Predlog izbora
strokovnih delavcev oziroma VIZ bodo pripravljali izbrani izvajalci na podlagi prijav
strokovnih delavcev oziroma VIZ. Pri izboru
imajo prednost didaktični seminarji.
2. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je razdeljen v dva
sklopa:
Sklop 1: izbor in izvedba programov seminarjev za obdobje od 1. 9. 2004 do 30. 6.
2005 s področja uporabe informacijske in
komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju in učenju za strokovne delavce
na vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ):
vsebina seminarjev je uporaba didaktične
in druge programske opreme, didaktičnih in
drugih interaktivnih gradiv na internetu ter
strojne opreme, ki se nahaja na vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) oziroma jim je
dostopna (ministrstvo želi z izobraževanjem
še posebej vzpodbuditi uporabo tiste IKT, ki
jo je sofinanciralo VIZ, pa za podporo za
njeno uporabo še ne obstajajo programi izobraževanja – obstoječi seminarji so objavljeni na spletnih straneh Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo, rubrika informatizacija
šolstva: http://www.zrss.si/default.asp?link=
predmet&tip=12&pID=55&rID=514).
Sklop 2: koordinacija izvajanja oziroma
razširjanja obstoječih programov izobraževanja (seminarjev) za obdobje od 1. 9.
2004 do predvidoma 31. 12. 2006 s področja uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju za
strokovne delavce na vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ministrstvo si pridrži pravico,
da v primeru spremembe programa Računalniškega opismenjevanja in informatika v
letu 2006, lahko posel pred potekom roka
enostransko razdre, s predhodnim pisnim
obvestilom; razdobje, na katerega se nanaša pravica naročnika, da enostransko
razdre posel, je razdobje med 1. 1. 2006
in 31. 12. 2006.
Podrobni opis del in storitev je naveden
v specifikacijah.
3. Pogoji za kandidiranje
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Vsi prijavitelji (v nadaljevanju ponudniki)
morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni z
javnim razpisom. Na razpis se lahko prijavijo
pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje navedene v nadaljevanju.
Pogoji: Ministrstvo bo priznalo sposobnost za razpisano področje ponudnikom,
ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje (pogoji
se nanašajo na oba sklopa, razen če pri pogoju ni izrecno navedeno drugače):
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili tega razpisa.
2. Registracija in dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet prijave.
3. Poravnani davki in prispevki ter druge obvezne dajatve v skladu z veljavnimi
predpisi.
4. Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
5. Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih
podatkov v bistvenih elementih.
6. Poslovanje na razpisanem področju
v tekočem letu in v zadnjih dveh letih pred
objavo razpisa.
7. Reference ponudnika:
Ponudnik mora za vsako od zadnjih dveh
let pred letom objave tega razpisa izkazati,
da je uspešno izvedel:
– za sklop 1: vsaj 2 seminarja ali tečaja
letno z najmanj 8 udeleženci na posamezni
seminar,
– za sklop 2: vsaj 50 seminarjev ali tečajev letno z najmanj 8 udeleženci na posamezni seminar.
8. Kakovost opravljanja razpisanih storitev: ponudnik mora kakovost poslovanja
dokazati z ustreznim certifikatom (ISO) ali
z internim aktom, iz katerega je razviden
nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov,
ter potek delovnih postopkov z opredelitvijo
ustreznih delovnih mest za vse storitve, ki
so predmet ponudbe.
B) Na finančnem področju:
1. Ni blokad žiro računa v zadnjih 6 mesecih pred izdajo obrazca, kar je razvidno iz
podatkov BON obrazca.
2. Samo za sklop 2: Letna realizacija v
višini 150 mio SIT za leto 2003.
C) Na področju kadrov:
1. Število zaposlenih:
Ponudnik mora imeti najmanj:
– za sklop 1: 1 zaposlenega v rednem
delovnem razmerju za področje vodenje in
organiziranje izobraževanja,
– za sklop 2: 7 zaposlenih v rednem
delovnem razmerju za področje vodenje in
organiziranje izobraževanja.
2. Izobrazba:
– za sklop 1:
– najmanj 1 zaposlen v rednem delovnem razmerju za opravljanje razpisanih nalog mora imeti univerzitetno izobrazbo,
– vsi prijavljeni predavatelji morajo
imeti univerzitetno izobrazbo,
– vsi prijavljeni asistenti morajo imeti
vsaj visoko izobrazbo;
– za sklop 2: najmanj 2 zaposlena v
rednem delovnem razmerju za opravljanje
razpisanih nalog morata imeti univerzitetno
izobrazbo, ostali pa najmanj srednjo (V.)
strokovno izobrazbo.
3. Posebna znanja:
– za sklop 1:

Posebnost za sklop 2:
Pri javnem razpisu je za sklop 2 dovoljena ponudba samostojnega ponudnika ali
skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.
Ni pa dovoljena ponudba s podizvajalci.
V primeru, da ponudbo predloži skupina
partnerjev, morajo v medsebojni pogodbi
opredeliti poslovodečega partnerja ter delež
in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen
partner. Partnerji morajo predložiti dokumente, kot je to zahtevano v nadaljevanju.
Vsak ponudnik lahko predloži oziroma
nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki
predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira
vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne
izločene.
Pri skupnih ponudbah več pogodbeno
povezanih ponudnikov se seštevajo naslednji pogoji vseh takih ponudnikov: A2,
A7, A8, B2, C, D in F. Ostale pogoje mora
izpolnjevati vsak od partnerjev.
4. Merila za izbor
Sklop 1:
Merila za vsak ponujeni program:
– program je namenjen uporabi didaktične programske opreme, ki jo je VIZ
sofinanciralo ministrstvo (seznam programske opreme je v specifikacijah) in za
podporo za njeno uporabo še ne obstajajo
programi izobraževanja (obstoječi programi
so objavljeni na naslovu: http://www.zrss.si/
default.asp?link=predmet&tip=12&pID=55
&rID=514): 80 točk,
– program je namenjen uporabi proste
oziroma odprtokodne didaktične programske opreme v slovenskem jeziku: 50 točk,
– program je namenjen uporabi mrežnih
operacijskih sistemov Linux Pingo ali Windows: 40 točk,
– program poteka vsaj 50% časa na
daljavo (obvezno je sledenje izobraževanja
udeleženca seminarja s strani predavatelja
– tutorja): 30 točk,
– program vsebuje (vsaj 2 uri) teme, ki
jih podpira in izvaja Center za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) na področju uporabe
IKT: 30 točk,
– program vsebuje (vsaj 2 uri) elemente
odprtosti VIZ in sicer v skladu z zagotovitvijo VIZ na natečajih za sofinanciranje strojne
opreme, da bodo v skladu z možnostmi promovirali in omogočali uporabo IKT lokalni
skupnosti vsaj 8 ur mesečno: 30 točk:
– natečaj v letu 2003: 4. točka tretje alinee podpoglavja III.2 (stran 3): http:
//www.mszs.si/slo/solstvo/okroznica.asp?ID=2315,
– natečaj v letu 2004: 4. točka tretje alinee podpoglavja III.3 (stran 3): http:
//www.mszs.si/slo/solstvo/okroznica.asp?ID=3639,
– cena* izvedbe seminarja (predavatelji
in asistenti, potni stroški, seminarsko gradivo, zagotovitev in priprava opreme ter učilnice – prostora, administracija organizacije,
potrošni material za udeležence in seminar
ter drugi morebitni stroški; vključene vse
dajatve in DDV):
– do vključno 300.000 SIT: 200 točk,
– od 300.000 SIT do vključno 380.000
SIT: 150 točk,
– od 380.000 SIT do vključno 450.000
SIT: 100 točk,
– od 450.000 do vključno 550.000 SIT:
50 točk;
* najvišja možna cena je 800.000 SIT;

– najmanj 1 zaposlen v rednem delovnem razmerju mora imeti univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri ali univerzitetno
izobrazbo in opravljen pedagoško andragoški izpit,
– vsi prijavljeni predavatelji in asistenti
morajo imeti izobrazbo pedagoške smeri ali
opravljen pedagoško andragoški izpit;
– za sklop 2: najmanj 2 zaposlena v
rednem delovnem razmerju morata imeti
vsaj visoko izobrazbo pedagoške smeri ali
opravljen pedagoško andragoški izpit.
4. Delovne izkušnje:
Vsak zaposlen v rednem delovnem razmerju, ki se šteje za ustreznega po zgoraj
navedenih pogojih, mora imeti 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja in organizacije ali izvajanja izobraževanja odraslih.
Za sklop 1: vsak prijavljen predavatelj ali
asistent mora imeti vsaj 3 letne izkušnje pri
izobraževanju odraslih.
5. Samo za sklop 1: izvajalec za morebitne prijavljene predavatelje in asistente, ki pri
njem niso zaposleni, priloži njihovo soglasje
ali podpisano predpogodbo z njimi, da bodo
izvajali prijavljene programe izobraževanja
za ves čas trajanja pogodbe.
D) Na področju kapacitet in opremljenosti:
Ponudniki morajo imeti ustrezno opremljene prostore za opravljanje razpisane
dejavnosti, tj. razpolagati morajo s prostori
v prostornini, stanju in z opremo, ki jo zahtevajo predpisi za prijavljeno število zaposlenih. Za opravljanje razpisanih dejavnosti
morajo ponudniki imeti vsaj eno delovno
postajo z dostopom do interneta ter MS
Officem oziroma OpenOffice.org na zaposlenega s področja ponudbe.
Ponudniki morajo imeti tudi:
– za sklop 1 eno stacionarno telefonsko
številko in eno mobilno telefonsko številko
ter vsaj en naslov e-pošte,
– za sklop 2 pa dve stacionarni in dve
mobilni telefonski številki, en faks in en naslov e-pošte.
Samo za sklop 2: ponudniki morajo imeti
najmanj eno delovno postajo opremljeno z
MS Acces-om.
E) Posebni pogoj za sklop 1:
Ponujeni program:
– obsega od 16 do 40 ur (po 45 minut),
– ponujena cena seminarja ne presega najvišje cene izvedbe seminarja, ki je
800.000 SIT in
– je namenjen uporabi IKT pri poučevanju in učenju:
– za tisto IKT, ki jo je VIZ sofinanciralo
ministrstvo, pa za podporo za njeno uporabo
še ne obstajajo programi izobraževanja ali
– za tisto IKT, ki jo ima (poseduje) vsaj
30 VIZ – ponudnik priloži seznam VIZ (v posebnih primerih je število posamezne vrste
VIZ manjše kot 30, npr. lesarske, tekstilne…
šole, tedaj mora IKT imeti vsaj 70% te vrste
VIZ – ponudnik priloži seznam teh VIZ), pa
za podporo za njeno uporabo program še
ne obstaja ali
– za prosto oziroma odprtokodno didaktično programsko opremo v slovenskem
jeziku in zanjo še ne obstajajo programi izobraževanja.
Obstoječi programi so objavljeni na naslovu: http://www.zrss.si/default.asp?link=
predmet&tip=12&pID=55&rID=514.
F) Posebni pogoj za sklop 2: izbrani ponudnik bo moral najkasneje v 10 dneh po
podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5% od
pogodbene vrednosti posla.

Stran

* vse izvedbe morajo biti zaključene do
30. junija 2005.
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– število ur (ura = 45 minut) programa
seminarja:
– od vključno 32 in več: 100 točk,
– od vključno 24 ur do 31 ur: 50 točk;
– datum zaključka (prve) izvedbe programa seminarja in oddaje vseh poročil:
– september ali oktober 2004: 50 točk;
Postopek izbora za sklop 1:
Na javnem razpisu se izbere programe in
število izvedb teh izbranih programov (končno število izvedb posameznega izbranega
programa pa bo ministrstvo določilo glede
na število ustreznih prijav potencialnih udeležencev) na naslednji način:
1. Prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
2. Za prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje
razpisa, se za vsak ponujeni program izračuna število točk in se jih uredi v padajočem
vrstnem redu – prvi je program z največ točkami, nato drugi itd...
3. Najprej se izbere ena izvedba za program z največjim številom točk, nato ena izvedba za drugi program iz seznama itd.
Če v tem postopku niso razdeljena vsa
predvidena sredstva, se po istem postopku
izbere drugo izvedbo (ponovitev) za vsak
program iz seznama, nato tretjo izvedbo
itd., dokler sredstva niso porabljena, vendar
je največje možno število izbranih* izvedb
posameznega programa odvisno od števila
točk, in sicer:
– za programe z več kot 410 točk: največ 15 izvedb,
– od 381 do vključno 410 točk: največ
10 izvedb,
– od 351 do vključno 380 točk: največ
7 izvedbe,
– od 331 do vključno 350 točk: največ
5 izvedb,
– od 311 do vključno 330 točk: največ
3 izvedbe,
– od 251 do vključno 310 točk: največ
2 izvedbi,
– do vključno 250 točk: največ 1 izvedba.
Pri izboru za posamezno leto 2004 in
2005 se upošteva naslednje:
– za izbor izvedb seminarjev v letu 2004
se upoštevajo samo tiste prijave programov
in izvedbe teh programov, pri katerih je zaključek izvedbe programa (skupaj z vsemi
poročili) predviden do 15. novembra 2004,
– za leto 2005 pa se upoštevajo vse prijave programov in izvedbe teh programov,
zmanjšane za toliko izvedb, ki se jih izbere
za leto 2004.
V primeru, da za posamezno leto (2004
ali 2005) po upoštevanju določil in omejitev
razpisa sredstva razpisa – sklop 1 niso v
celoti razdeljena, komisija korigira število
točk glede na število izvedb, vendar le do
dovoljenega limita, določenega s tem razpisom, in sicer komisija zniža zahtevano
število točk za posamezno število izvedb
za 20. V primeru, da predvidena sredstva
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tudi po korekciji niso porabljena, ministrstvo
zniža potrebno število točk za posamezno
število izvedb še za 20 itd., s tem, da ministrstvo lahko zniža potrebno število točk za
20 največ petkrat.
Komisija nato, ob upoštevanju obveznih
omejitev določenih s tem razpisom, pripravi
končni predlog financiranja strukturiran po
posameznih vlogah.
Če bo imelo več ponudb ponudnikov,
ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, enak
rezultat, ima prednost pri izboru tisti ponudnik, ki ima nižjo ceno, če pa je tudi ta enaka
pa več zaposlenih s področja ponudbe, od
takih pa tisti, pri katerem imajo prijavljeni
izvajalci v povprečju več let izkušenj na področju izobraževanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju.
V primeru, da bodo še vedno enakovredne ponudbe posameznih programov:
– in bo te programe ponudil isti ponudnik, se upošteva vrstni red programov, kot
so navedeni v ponudbi oziroma
– in bodo te ponudbe različnih ponudnikov, bo končni izbor ponudb odločil žreb iz
škalte (posode), ki ga bo opravila komisija
za izbor.
Sklop 2:
Od ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo izbrana tista ponudba,
za katero bo izračunan najnižji rezultat po
enačbi:
C = Cizv + CpotU *14 + CpotS +
Cug50/20 + Cug200/50+Cug450/100+
Cug800/200+Cprij
Pri čemer je:
Cizv – izvedba administracije organizacije za1 seminar (najvišja možna cena je
78.000 SIT z DDV)
CpotU – potrošni material na 1 udeleženca (najvišja možna cena je 350 SIT z DDV)
CpotS – potrošni material na 1 seminar
(najvišja možna cena je 1.300 SIT z DDV)
Cug – cena ugotavljanja potreb oziroma
razpisovanje seminarjev v večjih količinah
(na število naslovnikov):
– do 50 (Cug50) (najvišja možna cena je
40.000 SIT z DDV),
– 51 do 200 (Cug200) (najvišja možna
cena je 70.000 SIT z DDV),
– 201 do 450 (Cug450) (najvišja možna
cena je 100.000 SIT z DDV),
– 451 do 800 (Cug800) (najvišja možna
cena je 150.000 SIT z DDV),
Cprij – storitve za seminarje, za katere
se ne izvaja celotna administracija organizacije, ampak le zbiranje prijav, komunikacija
z izvajalcem glede prijav, sporočanje ministrstvu, vodenje evidenc ter vnos podatkov o
seminarju (udeleženci, predavatelji, stroški,
seminarske naloge, potrdila) v bazo (najvišja možna cena je 7.000 SIT z DDV).
Če bo imelo več ponudb ponudnikov, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje, enak re-

Aktivnost

zultat, bo izbran tisti ponudnik, ki je ponudil
nižjo ceno izvedbe enega seminarja, če pa je
tudi ta enaka, pa tista, ki ima več zaposlenih
s področja ponudbe, od takih pa tisti, ki bo za
preteklo leto izkazoval višjo realizacijo.
5. Upravičeni stroški in aktivnosti
Upravičeni so stroški za tiste storitve in
gradiva, ki so navedeni v specifikacijah. Drugi morebitni stroški niso upravičeni in jih nosi
izbrani izvajalec sam in jih ne sme terjati od
udeležencev, VIZ ali ministrstva.
Strukturo vseh stroškov bo pri vsakem
poročilu potrebno prikazati, vsi stroški morajo biti upravičeni v skladu Evropskega
socialnega sklada, sicer izvajalcu ne bodo
priznani.
6. Posebni pogoji, zahtevani s strani
evropskega socialnega sklada, ki jih morajo
izpolnjevati prijavitelji
6.1 Poročanje
Izvajalec projekta mora upoštevati dodatne zahteve o poročanju, ki so specifične
za Evropski socialni sklad (ESS), npr. podrobnejši podatki o seminarjih, dokazila o
porabljenih sredstvih…
Zahtevani podatki o izvedbi projektov, se
morajo zajemati na ravni izvajalca projekta
ter se preko predpisanega načina posredovati ministrstvu.
V zvezi s spremljanjem in načinom poročanja in posredovanjem informacij finančne
in vsebinske narave se bo izvajalec obvezal, da bo ministrstvu dostavil finančna
in vsebinska poročila o namenski porabi
proračunskih sredstev po pogodbi, ki bodo
predvidoma mesečna (podrobnosti v specifikacijah).
6.2 Obveščanje in informiranje javnosti
Informiranje v zvezi s pomočmi iz strukturnih skladov EU je namenjeno zagotavljanju razvidnosti in transparentnosti vloge
EU v Sloveniji ter ozaveščanju javnosti o
možnostih pomoči, ki jih v okviru strukturnih
skladov prejema Slovenija. V fazi izvajanja
je pomembno, da ministrstvo in na razpisih
izbrani izvajalci za vse aktivnostih v zvezi z
ESS uporablja enotni logotip ESS (zastava
EU in pripis Evropski socialni sklad), in sicer
črno beli za tiskanje dokumentov na tiskalnikih oziroma barvnega za promocijske materiale, ki se tiskajo v tiskarni in omogočajo
uporabo barvnega logotipa. Logotip ESS
mora biti enake velikosti kot ostali logotipi na
posameznem dokumentu oziroma drugem
izdelku. Pri aktivnostih oziroma izdelkih, ki
se izvajajo oziroma nastanejo direktno v
okviru programov ESS s pomočjo sredstev
EU, se mora vedno uporabljati tudi navedbo
»Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada«.
7. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je za sklop 1 skupaj 40,000.000
SIT, za sklop 2 pa skupaj 417,886.900 SIT
oziroma posameznih letih pa:

Sredstva po letih
2004

2005

2006

Sklop 1

15,000.000
(dejavnosti do 15. novembra)

25,000.000
(za dejavnosti do 30. junija)

0

Sklop 2

62,886.900

155,000.000

200,000.000

Proračunski postavki
4410, 4423
4410, 4423
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Sredstva bodo črpana iz dveh proračunskih postavk:
– PP 4410 Strukturni skladi – tuja udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in
razvoj izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju,
– PP 4423 Strukturni skladi – lastna udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in
razvoj izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju.
Prejemnik zahtevkov za izplačilo končnih
prejemnikov je ministrstvo. Ministrstvo pripravi in odobri sklepe izplačila končnim prejemnikom, prav tako pa dejansko izvrši plačila. Nadzor po 4. členu Uredbe 438/2001
izvaja kontrolna enota pri ministrstvu.
8. Obdobje za porabo sredstev: za
sredstva, dodeljena za posamezno leto,
mora izbrani izvajalec finančna in druga
zahtevana dokazila za izplačilo posredovati
ministrstvu najkasneje do 15. novembra v
tekočem letu.
9. Rok za izvedbo aktivnosti: predvideni
rok za začetek izvajanja aktivnosti iz razpisa
je 1. september 2004. Čas izvajanja celotnega projekta pa je od 1. septembra 2004
do 30. junija 2005 za sklop 1, za sklop 2 pa
do 31. decembra 2006 (ministrstvo si pridrži
pravico, da v primeru spremembe programa
Računalniškega opismenjevanja in informatika v letu 2006, lahko posel pred potekom
roka enostransko razdre, s predhodnim pisnim obvestilom; razdobje, na katerega se
nanaša pravica naročnika, da enostransko
razdre posel, je razdobje med 1. 1. 2006 in
31. 12. 2006).
10. Rok za prijavo: ministrstvo mora ponudbe prejeti do 16. avgusta 2004 do 10.
ure v vložišče: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
soba 202 (2. nadstropje).
11. Prijava (ponudba), opremljanje prijave, prepozne prijave
Prijava (ponudba) – velja za oba sklopa:
Prijava (ponudba) na ta razpis mora biti
poslana na predpisanih obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Ponudba mora vsebovati vse ustrezno
izpolnjene obrazce, zložene v predhodno
navedenem vrstnem redu. Za izpolnjenimi
obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu, kot ustreza obrazcem,
na katere se nanašajo.
Opremljanje in označevanje ponudbe
Zaželjeno je, da ponudnik ponudbeno
dokumentacijo zapre v eno zunanjo ovojnico. Vsi dokumenti iz ovojnice naj bodo
zloženi v mapo, posamezni obrazci ločeni s
pregradami zaradi lažjega pregleda ponudbe, povezani z vrvico in zapečateni.
Na zunanji kuverti mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec »prijava
oddaje ponudbe«, ki je vsebovan v razpisni dokumentaciji. Oznaka ponudbe je
MŠZŠ-IZO-RO-037-02-35/2004 ponudnik
pa vpiše še poln naziv firme ter ponudbo
ustrezno označi.
Prepozne ponudbe
Vse prepozne in nepravilno opremljene
ponudbe ministrstvo zavrže in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
12. Ponudbena dokumentacija in način
oddaje ponudbe
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo
dokumenti, razvrščeni v naslednjem vrstnem redu (za sklop 1 sta oznaki V in K
nepomembni, za sklop 2 pa sta pomembni
samo v primeru ponudbe več pogodbenih

1. komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža zadnje stanje
ponudnika (V);
2. pogodbe za izvajanje izobraževanja
ali druge verodostojne poslovne listine, iz
katerih izhaja dokaz, da je ponudnik izvajal
izobraževanje za prejšnji dve leti in sicer za
vsako od teh let najmanj en izkaz za organizacijo ali izvajanje izobraževanja za tečaje
ali seminarje z najmanj 8 udeleženci (K);
3. potrdila o kakovosti poslovanja in/ali
notranji predpis, iz katerega izhaja kakovost poslovanja na vseh prijavljenih področjih (K);
4. sistemizacijo delovnih mest s področja
ponudbe;
5. samo za sklop 2: potrdilo davčnega
urada, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi (V);
6. samo za sklop 2: potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije (za samostojnega podjetnika potrdilo, da ponudnikovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da ponudnikovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno) (V);
7. samo za sklop 2: potrdilo Ministrstva
za pravosodje, da ponudnik v zadnjih petih
letih pred objavo javnega razpisa ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
razpisa (V);
8. samo za sklop 2: obrazec BON 1, ki
odraža zadnje ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo ponudbe ali v mesecu oddaje ponudbe (V);
9. samo za sklop 2: pogodbe o skupnem
nastopanju, če se prijavlja pogodbeno združenje (K).
Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik
velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Če
ni drugače določeno, zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
13. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa
Ponudbe bo po izteku roka za oddajo
odprla in ocenila strokovna komisija. Javno
odpiranje vlog bo potekalo 16. avgusta 2004
ob 12. uri na Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, v sejni sobi
št. 503 v 5. nadstropju.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu
bo s sklepom odločil minister za šolstvo,
znanost in šport, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah zoper odločbe. Ponudniki lahko vložijo pritožbo na sklep o izboru
v 8 dneh od prejema sklepa, in sicer na
naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, z oznako
“MŠZŠ-IZO-RO-037-02-35/2004-pritožba”. V pritožbi morajo ponudniki natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih vlagajo
pritožbo.
Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po poteku roka
za prijavo.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. navodila (ta dokument);
2. specifikacije;
3. samo za sklop 2: obrazec »Bančna
garancija za dobro izvedbo posla«;
4. obrazec »Izjava«;

partnerjev, in sicer: V pomeni, da morajo dokument predložiti vsi morebitni sodelujoči, K
pa, da mora dokument predložiti morebitni
poslovodeči partner):
1. izpolnjen obrazec »prijava oddaje ponudbe«, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico
(K);
2. izpolnjen obrazec »izjava« (V);
3. izpolnjen obrazec »prijava« (V);
4. izpolnjen obrazec »ponudba« (K);
5. izpolnjen obrazec »predračun« (K);
6. parafiran »vzorec pogodbe« (V);
7. priloge v vrstnem redu, kot je navedeno v navodilih (V ali K – glej priloge).
Način oddaje ponudbe:
12. 1. Prijava oddaje ponudbe
Prijava mora biti izpolnjena in nalepljena
na ovojnico.
12. 2. Izjava
S to izjavo zastopnik ponudnika prevzema osebno odgovornost za resničnost vseh
podatkov v ponudbeni dokumentaciji in za
verodostojnost kopij dokumentov z vsemi
možnimi posledicami. Ponudnik s podpisom izjave navede, da se strinja s pogoji iz
pogodbe in razpisne dokumentacije. Izjava
mora biti podpisana s strani ponudnikovega
zastopnika ali prokurista in žigosana.
12.3. Prijava
V obrazec prijave se vpisujejo podatki,
na podlagi katerih ministrstvo ugotavlja, če
ponudnik izpolnjuje zakonske pogoje za izvajalca ter če ustreza pogojem za priznanje
sposobnosti za izvajanje storitev.
Ponudnik v obrazec prijava vpisuje tudi
vse druge predvidene podatke, ki so predvideni v obrazcu.
12. 4. Ponudba
Ponudnik mora ponuditi celovito storitev
za posamezni sklop, za katerega se prijavlja. Ponudba ponudnika, ki ne bo vsebovala
celovite storitve v skladu s specifikacijami,
bo kot neprimerna zavrnjena.
12.5. Predračun
Vse cene veljajo z vključenimi davki,
dajatvami in popusti na lokaciji izvedbe v
Republiki Sloveniji, ki jo določi naročnik v
dogovoru z izvajalcem.
Samo za sklop 1: ponudnik vpiše, ali je
davčni zavezanec.
12.6. Parafiran »vzorec pogodbe«
S parafiranjem vzorca pogodbe ter s
podpisom obrazca »izjava« ponudnik izkaže, da je seznanjen s pogodbenimi določili
ter se z njimi strinja.
Če je v zakonu določeno, da je pogoj za
izvedbo naročila izdaja soglasja določenega
organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni
veljavno to soglasje.
12.7. Priloge in druga dokazila
Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij dokumentov. Zaželjeno je, da
ponudnik v desnem zgornjem robu vsake
kopije ponudnik napiše številčno oznako
besedila v obrazcu, na katerega se nanaša,
ali priloge loči s pregradnimi listi oziroma kartoni. Starost dokumentov: dokumenti morajo
odražati aktualno stanje ne glede na njihovo
dejansko starost, razen tam, kjer je zahtevan
dokument za določeno obdobje ali datum.
Priloge morajo biti podane v naslednjem
vrstnem redu (za prilogo sta v oklepaju navedeni črki V ali K, ki smiselno se uporabljata samo za prijave za sklop 2 v primeru ponudbe več pogodbenih partnerjev, in sicer;
V pomeni, da morajo prilogo predložiti vsi
sodelujoči partnerji, K pa pomeni, da mora
prilogo predložiti le poslovodeči):
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5. obrazec »Prijava«;
6. obrazec »Ponudba in predračun«;
7. vzorec pogodbe za sklop 1 in sklop 2;
8. obrazec »Prijava oddaje ponudbe«;
9. internetni naslov za vprašanja
in odgovore: http://www.praetor.si/HP/
praetor.nsf?Open (rubrika Vprašanja in
odgovori).
Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh na naslovu: http://
www.mszs.si/slo/solstvo/javni_razpisi.asp,
lahko pa jo prijavitelji dobijo osebno na
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Kotnikova 38, Ljubljani, v 4. nadstropju od
12. do 13. ure pri Mojci Černe (soba št. 403)
ali Tei Petančič, tel. 01/478-42-85 oziroma
01/478-42-64.
Dodatne informacije lahko zastavite na
internetnem naslovu: http://www.praetor.si/
HP/praetor.nsf?Open (rubrika Vprašanja in
odgovori), ker bodo objavljena vsa vprašanja in odgovori.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 323-353/2004
Ob-20139/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, objavlja
na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (ZVet, Uradni list RS, št.
33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in
62/04 – odl. US)
javni razpis
za dodelitev koncesij za izvajanje
dejavnosti javne veterinarske
službe v veterinarskih ambulantah
osemenjevalnih središč in vzrejališč
mladih plemenskih bikov
1. Koncendent: Republika Slovenija,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Veterinarska uprava Republike
Slovenije, Ljubljana, Parmova 53/II.
2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij veterinarskim ambulantam v osemenjevalnih središčih ali vzrejališčih mladih
plemenskih bikov (v nadaljnjem besedilu:
vzrejališč), za opravljanje dejavnosti:
– zdravstvenega varstva plemenjakov;
– sistematičnega spremljanja zdravja
plemenjakov in oploditvene sposobnosti
njihovega semena za osemenjevanje;
– pridobivanja, priprave in preverjanja
zdravstvene ustreznosti živalskega semena;
– skladiščenja in distribucije živalskega
semena.
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za dobo 10 let in začne veljati z
dnem podpisa pogodbe med koncendentom
in nosilcem koncesije.
4. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz 2.
točke mora imeti koncesionar verificirano
veterinarsko ambulanto v osemenjevalnem
središču ali vzrejališču.
5. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije iz 4. točke
tega razpisa.
Prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji in, ki bodo opravljali te
dejavnosti;
– kopijo izpisa iz delovne knjižice za te
delavce;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
izobrazbe za veterinarje (licenca), za veterinarske pomočnike pa potrdilo o izobrazbi;
– zadnji celotni izpis iz sodnega registra,
ki ni starejših od 15 dni, za veterinarske
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organizacije, ki so organizirane po Zakonu o
gospodarskih družbah oziroma overjen priglasitveni list za veterinarske organizacije, ki
so organizirane kot samostojni podjetniki.
6. Rok javnega razpisa: rok prijave je
odprt do preklica.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak
prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Parmova 53, Ljubljana, z začetkom ob 10. uri.
Obravnavale se bodo vloge, pripele na
naslov iz 8. točke tega razpisa do vključno
15. dne v prejšnjem mesecu, prispele do 14.
ure. Ostale prijave se bodo obravnavale na
prihodnjih odpiranjih vlog.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če
imajo pisno pooblastilo.
8. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali osebno prinese vlogo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija – ambulanta v osemenjevalnem središču« ali »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija
– ambulanta v vzrejališču« na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56–58.
9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po odpiranju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 01/300-13-09, vsak dan od 8.
do 10. ure (kontaktna oseba Tatjana Obal,
dr. vet. med.).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 323-82/2004-1
Ob-20141/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, objavlja
na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (ZVet, Uradni list RS, št.
33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in
62/04 – odl. US)
javni razpis
za dodelitev koncesij za izvajanje
osemenjevanja domačih živali na
območju Republike Slovenije
Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava Republike Slovenije,
Ljubljana, Parmova 53/II.
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesij verificiranim veterinarskim
organizacijam za opravljanje osemenjevanja domačih živali na območju Republike
Slovenije.
2. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za dobo 10 let in začne veljati z
dnem podpisa pogodbe med koncendentom
in nosilcem koncesije.
3. Pogoji: vlagatelj mora imeti:
– verificirano veterinarsko ambulanto za
izvajanje javne veterinarske službe;
– opremo za osemenjevanje;
– evidenčne obrazce;
– šifro osemenjevalca;
– pogodbo oziroma predpogodbo z
osemenjevalnim centrom glede načina dobave semena.
4. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo
pogoje za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe.
Prijavi je treba priložiti:
– imena in priimke veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v vete-

rinarski organizaciji in, ki bodo opravljali te
dejavnosti;
– kopijo izpisa iz delovne knjižice za te
delavce;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
izobrazbe za veterinarje (licenca), za veterinarske pomočnike pa potrdilo o končani
izobrazbi;
– zadnji celotni izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 15 dni, za veterinarske
organizacije, ki so organizirane po Zakonu o
gospodarskih družbah oziroma overjen priglasitveni list za veterinarske organizacije, ki
so organizirane kot samostojni podjetniki.
5. Rok javnega razpisa: rok prijave je
odprt do preklica.
6. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak
prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Parmova 53, Ljubljana, z začetkom ob 10. uri.
Obravnavale se bodo vloge, pripele na
naslov iz 7. točke tega razpisa do vključno
15. dne v prejšnjem mesecu, prispele do 14.
ure. Ostale prijave se bodo obravnavale na
prihodnjih odpiranjih vlog.
Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če
imajo pisno pooblastilo.
7. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali osebno prinese vlogo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija – osemenjevanje« na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56–58.
8. Merila: pri izboru bodo imeli prednost
prijavitelji, ki:
– imajo za stranke ugodnejšo razporeditev delovnega časa (sprejem naročil in
izvajanje osemenjevanja) in
– zagotavljajo osemenjevanje živali najmanj 360 dni v letu.
9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po odpiranju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 01/300-13-09, vsak dan od 8.
do 10. ure (kontaktna oseba Tatjana Obal,
dr. vet. med.).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 352-10-42/2004
Ob-20323/04
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Sprememb proračuna Republike
Slovenije za leto 2004 (Uradni list RS, št.
130/03), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 130/03), in 12. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
47/03 in 67/03), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje razvojnih programov
naselij na lokalni ravni v letih 2004 in
2005
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Direktorat za prostor,
Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta
21, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: Zakon o urejanju prostora (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1; Uradni list RS,
št. 110/02 in 8/03 – popravek).
3. Predmet javnega razpisa
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Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov prostorskega
razvoja, ki bodo predstavljali implementacijo strateških odločitev, povzetih po Strategiji
prostorskega razvoja Slovenije in drugih
strateških dokumentov na lokalno raven,
vzpodbujanje povezovanja lokalnih skupnosti ob konkretnih prostorskih problemih
s poudarkom na partnerskem odnosu med
državo in lokalno skupnostjo ter različne
oblike čezmejnega, medregionalnega in
transnacionalnega sodelovanja pri iskanju
optimalnih rešitev.
Iz programa bodo sofinancirani tudi
razvojni projekti, ki bodo vzpodbudili izobraževanje in vključevanje lokalnih skupnosti
v mednarodne projekte na načelih partnerstva ter pridobivanje finančne in strokovne
podpore z vključevanjem v različne razvojne
programe EU.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo
maksimalno udejanjali načela in cilje vzdržnega prostorskega razvoja na lokalni ravni,
načela horizontalnega in vertikalnega partnerstva, demokratičnosti postopkov in čezmejnega sodelovanja.
Poleg tega bodo upoštevani še naslednji
kriteriji:
– lega (obmejna območja/čezmejno sodelovanje),
– območja, potencialno ogrožena zaradi
naravnih nesreč,
– naravne značilnosti (obalna, hribovita
ter gorska območja),
– območja s posebnimi kvalitetami (zavarovana območja),
– območja s specifičnimi razvojnimi problemi (demografskimi, ekološkimi, prometnimi, infrastrukturnimi, itd...).
Na razpis se lahko prijavijo lokalne
skupnosti, občine, regionalne in lokalne
razvojne agencije, zbornice, raziskovalne in
izobraževalne organizacije, šole, univerze,
organizacije za upravljanje naravnih parkov,
fundacije, društva in združenja.
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
predloga za subvencioniranje in določitev
višine subvencioniranja, bodo uporabljena
merila za ocenjevanje vlog. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s
točkovanjem po naslednjih merilih:
(1) skladnost in utemeljenost naloge glede na razpisana prednostna področja dela,
(2) kakovost programa in izvedbe naloge
(celovitost, podrobnost),
(3) čezmejni značaj in pomen naloge
(sodelovanje projektnih partnerjev iz sosednjih držav pri reševanju skupnega ali
podobnega problema),
(4) ustreznost cene in terminskega plana
glede na projektno nalogo.
Za uvrstitev med prejemnike sredstev
za sofinanciranje je treba zbrati najmanj
50 točk.
Natančnejši opis predmeta razpisa ter
pogoji in merila za odobritev sredstev za
sofinanciranje so navedeni v razpisni dokumentaciji. Kolikor je projekt neskladen s
predmetom javnega razpisa, se vloga izloči
in se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje
in vrednotenje vlog.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Skupna predvidena višina sredstev
za sofinanciranje v letih 2004 in 2005 je
64,000.000 SIT, in sicer 25,000.000 SIT v
letu 2004 in 39,000.000 SIT v letu 2005.

(Ur. l. RS, št. 47/03) objavlja Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva

Posamezen upravičenec lahko prejme
največ 12,800.000 SIT, s tem da sam zagotovi najmanj 30% vrednosti projekta.
Do sofinanciranja bo upravičenih prvih pet
vlagateljev, ki bodo dosegli največ točk. Ne
glede na navedene določbe, mora vlagatelj
na podlagi, v razpisni dokumentaciji določenih meril, zbrati najmanj 50 točk.
6. Predvideno obdobje porabe sredstev:
– za sredstva iz proračuna 2004 do konca novembra 2004;
– za sredstva iz proračuna 2005 do konca novembra 2005.
7. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: ne glede na
način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Direktorat za prostor, Urad za prostorski
razvoj, Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana,
najkasneje do vključno 31. avgusta 2004,
do 13 ure.
8. Vsebina vloge, naslov, datum in ura
odpiranja vlog
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici
z vidnimi označbami:
– »Ne odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje razvojnih programov naselij na
lokalni ravni v letih 2004 in 2005«;
– točen naslov vlagatelja in
– naslov ministrstva.
Odpiranje vlog, bo potekalo 1. septembra 2004, s pričetkom ob 13. uri na naslovu
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Dunajska cesta 21, Ljubljana.Vloge se
bodo odpirale po vrstnem redu predložitve
oziroma dospetja.
9. Prijavitelji, ki se bodo odzvali na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 14 dneh od dneva odpiranja.
10. Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si/upp/aktualno_jav_razpis.php,
oziroma v tajništvu Urada za prostorski
razvoj, Direktorata za prostor, Ministrstva
za okolje, prostor in energijo, Dunajska
cesta 21, 1000 Ljubljana (1. nadstropje).
Dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko predlagatelj dobi vsak delavnik
od 9. do 14. ure pri Damijanu Uranker, tel.
01/478-70-75, faks 01/478-70-64, e-pošta:
damijan.uranker@gov.si.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Direktorat za prostor
Urad za prostorski razvoj
Št. 49/2004
Ob-20291/04
Na podlagi Zakona o javnih skladih
(Ur. l. RS, št. 22/00), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Ur. l. RS,
št. 40/04), Splošnih pogojev poslovanja
(www.jsmg-sklad.si), Poslovnega načrta
Javnega sklada RS za razvoj malega gospodarstva za leti 2004 in 2005 in Sprememb poslovnega načrta Javnega sklada
RS za razvoj malega gospodarstva za leti
2004 in 2005, Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2002-2006, Programa »Državna
garancijska shema za mala in srednja velika podjetja za obdobje 2003-2006, Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne
politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
30/04) in Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju porabe sredstev
strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 48/04) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
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javni razpis
za prevzemanje poroštev za dolgoročne
kredite najete pri bankah v Republiki
Sloveniji s premijami za materialne
in nematerialne investicije malim in
srednje velikim podjetjem v letu 2004
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je prevzemanje poroštev za dolgoročne kredite s premijami za
materialne in nematerialne investicije za
mala in srednje velika podjetja, ki jih razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju z naslednjimi
bankami: Abanka Vipa d.d., Banka Celje
d.d., Banka Domžale d.d., Banka Koper
d.d., Gorenjska Banka d.d., Nova kreditna
banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka
d.d., Poštna banka Slovenije d.d., Probanka
d.d., Banka Zasavje d.d.
Skupna višina razpisanih sredstev za
prevzemanje poroštev je 1.300,000.000
SIT.
Skupna višina razpisanih premij je
58,000.000 SIT.
V znesku 1.300,000.000 SIT razpisanih sredstev za prevzemanje poroštev je
250,000.000 SIT sredstev za rezervacije pri
prevzemanje poroštev, od teh 250,000.000
SIT prispeva Evropski sklad za regionalni
razvoj 75% sredstev in Republika Slovenija
25% sredstev. Sklad koristi pri prevzemanju
poroštev tudi pomoč Evropskega Investicijskega Sklada-European Investment Fund v
obliki pogarancij. Pomoč je del Večletnega
programa za podjetja in podjetništvo za obdobje 2001-2005.
Ministrstvo za gospodarstvo prispeva
sredstva za premije v višini 58,000.000
SIT.
Poroštva za dolgoročne kredite s premijami se odobrijo za investicijske stroške,
nastale od datuma oddaje vloge prosilca.
2. Pogoji in merila za prevzemanje poroštev
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja
(gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki zaposlujejo do 125 zaposlenih (mala
podjetja do 49 zaposlenih in letni promet do 7
mio EUR ali bilančna vsota do 5 mio EUR in
srednje velika podjetja do 125 zaposlenih in
letni promet do 20 mio EUR ali bilančna vsota
do 13,5 mio EUR), ki poslujejo na območju
Republike Slovenije, razen tistih, ki opravljajo
dejavnost razvrščeno v naslednja področja,
oddelke, skupine in razrede po Standardni
klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – Pomorski transport,
– razred 35.11 – Gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – Proizvodnja železa,
jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz
kovin),
– skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – Litje železa,
– razred 27.52 – Litje jekla,
– skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
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– skupina 28.5 – Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov
iz žice,
– razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami
večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje
je v težavah, če tekoča izguba in izguba
iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki
je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je
podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ
15% predračunske vrednosti upravičenih
stroškov investicije za malo in največ 7,5%
za srednje veliko podjetje.
Projekt, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (profitabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in
– da se realizira v Republiki Sloveniji.
2.2.Pogoji za prevzem poroštva
Poroštvo se izda za kredit, ki je odobren za:
– materialne investicije (zemljišča1,
zgradbe in oprema, brez transportnih
sredstev in transportne opreme) in nematerialne investicije (nakup patentov, licenc,
know-howa ali nepatentiranega tehničnega
znanja),
– predračunska vrednost upravičenega dela investicije lahko znaša največ
90,000.000 SIT,
– bančni kredit, ki je zavarovan s poroštvom Sklada, je lahko največ 72,87% predračunske vrednosti oziroma do 65,583.000
SIT,
– poroštvo lahko tako znaša največ
32,791.500 SIT, kar predstavlja 50% kredita (glavnica brez obresti),
– poroštvo lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri financiranja zagotovljenih
najmanj 25% lastnih sredstev,
– obrestna mera bančnega kredita, ki
je zavarovan s poroštvom Sklada: v skladu s tarifo banke za komitente z najboljšo
boniteto,
– zavarovanje kredita in poroštva: banka in Sklad vsak svojo terjatev zavarujeta
praviloma z zastavno pravico na premičnih
ali nepremičnih stvareh, ki so predmet investicije tako, da je zastavna pravica banke
ustanovljena pred zastavno pravico Sklada;
v primeru, da predmet zavarovanja ni premična ali nepremična stvar, ki je predmet
investicije, oziroma da je kombinacija obeh,
sta zastavni pravici banke in Sklada na
istem mestu,
– zavarovanje poroštva s strani Sklada
se izvede tudi z menicami podjetja in lastnikov podjetja,
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– stroške vpisa hipoteke (notar), zavarovanja in cenitve zastavljenega premoženja
plača kreditojemalec,
– Sklad zaračunava stroške prevzema
poroštva (1%) in stroške vodenja poroštva
(1%) v skupni višini 2% od vrednosti poroštva enkratno. Plača jih kreditojemalec na
podračun Sklada odprt pri UJP Slovenska
Bistrica št. 011000-6950960475 v enkratnem znesku,
– maksimalna odplačila doba kredita je
do 10 let.
2.3. Pogoji za dodelitev premije
– podjetje, ki je po pogojih iz tega razpisa
pridobilo dolgoročni kredit, lahko pridobi premijo v obliki nepovratnih sredstev,
– premija se izračuna po formuli 5,83%
od višine poroštva in je sestavni del finančne konstrukcije investicije,
– premija se izplača v enkratnem znesku
na podlagi zahtevka za premijo z dokazili o
plačanih računih za upravičene stroške investicije, ki se glasijo na upravičenca,
– v primeru delne realizacije investicije
se znesek premije ustrezno zniža oziroma
zavrne.
– ker gre za sredstva iz proračuna RS,
se lahko premija odobri le za upravičene
stroške za dodelitev premije v skladu s pravili državnih pomoči.
2.4. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (št. novo zaposlenih,
sodobna tehnologija in inovativnost, tržna
naravnanost, izvozni vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna
udeležba, vpliv na okolje in finančna podpora v lokalni oziroma širši skupnosti), po
katerih lahko projekt prejme max. 100 točk,
min. 40 točk je pogoj za nadaljnjo obravnavo
projekta po kvalitativnih merilih);
– kvalitatitvna (ocena na podlagi osebne predstavitve/intervjuja prijavitelja in/ali
ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali
ustreznosti projekta glede na oceno širše ekonomske situacije in situacije na
trgu/realnost izvedbe).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so dosegljiva v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi kvantitativne in kvalitativne
ocene (kvalitativna ocena se opravi le, če je
projekt prejel min. 40 točk po kvantitativnih
merilih), projekt pridobi pozitivno oziroma
negativno mnenje. V primeru, da je projekt
prejel manj kot 40 točk, takoj pridobi negativno mnenje.
Na podlagi pridobljenega mnenja iz
kvantitativne in kvalitativne ocene razpisna
komisija poda predlog Upravi Sklada za odločitev za vse formalno popolne vloge, s
pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim
mnenjem. Uprava Sklada sprejme končno
odločitev – sklep o odobritvi oziroma sklep
o neodobritvi projekta. V primeru odobritve
prejme prosilec pomoč Sklada v skladu z
zaprošenimi sredstvi v vlogi in v skladu s
pogoji iz točke 2.2. in 2.3.
2.5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: besedilo razpisa, prijavni list, pogodba o prevzemu poroštva, poroštvena izjava, menične izjave, pogodba o izplačilu premije, zahtevek
za izplačilo premije in merila za ocenjevanje
projektov s točkovnikom.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v
pisni obliki na sedežu Javnega sklada RS za
razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva 11,

Maribor (pisarna št. 11) in na spletni strani
www.jsmg-sklad.si.
3. Vsebina vloge za poroštvo sklada
1. Prijavni list za pridobivanje.
2. Poslovni načrt z izkazom uspeha in
bilanco stanja za leto 2003.
3. Pozitivni bančni sklep s kreditnimi
pogoji.
4. Bonitetna dokazila:
a.) za gospodarske družbe: BON-1
(AJPES),
b.) za SP: potrdilo o plačanih davkih od
pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja:
a.) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b.) za SP: fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS.
6. Obvestilo o davčni številki.
7. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
8. Enostransko podpisana Pogodba o
prevzemu poroštva, Pogodba o izplačilu
premije, izjave in menice v korist Sklada.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 8.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do
30. 11. 2004.
Vmesni roki so: 30. 7. 2004, 10. 8. 2004,
10. 9. 2004, 10. 10. 2004, 10. 11. 2004,
30. 11. 2004.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 30. 11. 2004, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 30. 11. 2004
ali po objavi zaprtja razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila
najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi je možno vložiti pritožbo na osnovi
187. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03) in sicer v roku osem
dni od prejema sklepa, na Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva, Trubarjeva
11, 2000 Maribor, ki odloči o pritožbi v roku
15 dni od prejema.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za prevzem premije pošljite na
naslov: Javni sklad RS za razvoj malega
gospodarstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor,
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za poroštvo
sklada«.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-74, 02/234-12-72
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in 02/234-12-64 ali na e-mail naslovu bostjan.vidovic@jsmg-sklad.si.
Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva

stvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali
zdravstvenem položaju (npr. najmanj 80%
invalid, težak bolnik, težke socialne razmere), ki niso starejša od treh mesecev, se mu
po individualni obravnavi dodeli 5 točk.
Študentki materi ali študentu očetu, ki
bo imel(a) med študijem otroka pri sebi,
kar v vlogi izkaže s fotokopijo rojstnega
lista otroka in izjavo, da bo imel(a) med
študijem otroka pri sebi, se prišteje 5 točk.
Otrok mora biti mlajši od šestih let ali šoloobvezen.
5. Dodatna razvrstitvena merila se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 10
točk.
Študentom Slovencem brez slovenskega
državljanstva in študentom, tujim državljanom, se dodeli 10 točk.
Študentom, otrokom padlih v vojni za
Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso
starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za
sprejem v DPL, se dodeli 10 točk.
III. Obveščanje študentov
O sprejemu študentov v DPL odloča
Komisija za sprejem, ki jo imenuje Svet
zavoda.
Na podlagi popolnih in pravočasno prispelih vlog bo Komisija za sprejem ugotovila ali študent izpolnjuje pogoje za sprejem
v DPL. Do 19. oktobra 2004 bo na podlagi
meril za bivanje v DPL določila zbrano število točk za posameznega študenta in ga
uvrstila na prednostni seznam. Študenti z
enakim številom točk se bodo razvrstili na
seznam tako, da se bodo po vrstnem redu
upoštevala merila 3., 4. in 1. točke II. poglavja tega razpisa. Če bo več študentov še
vedno doseglo enako število točk, se bodo
pri razvrstitvi po vrsti dodatno upoštevala
oddaljenost prebivališča, iz katerega prihajajo v kraj študija, od kraja študija iz 3. točke
II. poglavja tega razpisa in povprečna ocena
iz 1. točke II. poglavja tega razpisa.
Najkasneje v treh dneh po določitvi prednostnega seznama bo ta objavljen na oglasni
deski DPL, Gosarjeva 9, Ljubljana, na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost
in šport (www.mszs.si/slo/solstvo/rezultati_
javnih_razpisov.asp) in na spletnih straneh
DPL (www.dompodiplomcev.si).
Študenti bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje in merila za bivanje v DPL, obveščeni
po pošti na naslov stalnega prebivališča najpozneje do 22. oktobra 2004.
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas in cena bivanja
Za sprejem študentov v DPL je v študijskem letu 2004/2005 na voljo predvidoma
25 garsonjer.
Študenti, vpisani v študijski program za
pridobitev specializacije ali magisterija, lahko bivajo v DPL največ dve leti in pol, tisti,
ki so vpisani v študijski program za pridobitev doktorata znanosti brez poprejšnjega
magisterija največ pet let, tisti, ki so vpisani
v študijski program za pridobitev doktorata
znanosti po poprejšnjem magisteriju pa največ dve leti in pol. To velja za tiste, ki začnejo bivati v DPL v prvem letniku študija.
Za ostale se bivanje sorazmerno skrajša
glede na to, v katerem letniku so začeli
bivanje v DPL.
Cene mesečnega najema z vključenim
DDV so v obdobju od 1. 6. 2004 do 30. 9.
2004 naslednje:
a) garsonjera v podpritličju: 27.896 SIT,
b) garsonjera v pritličju: 33.708 SIT,
c) garsonjera v nadstropju: 36.498 SIT.

Ob-20415/04
Svet javnega zavoda »Dom podiplomcev
Ljubljana«, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, na
podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Ur. l.
RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in Pravil o
upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« (Ur. l. RS, št. 71/03, 89/03 in
77/04) objavlja
javni razpis
za sprejem študentov podiplomskega
študija v Dom podiplomcev Ljubljana za
študijsko leto 2004/2005
Vsebina razpisa
I. Prošnja za sprejem, roka za oddajo
in priloge
II. Pogoji in merila za bivanje
III. Obveščanje študentov
IV. Predvideno število prostih mest za
sprejem, čas in cena bivanja
I. Prošnja za sprejem, roka za oddajo
in priloge
1. Prošnja za sprejem z dokazili se vloži
na obrazcu »Vloga za sprejem študentov v
Dom podiplomcev Ljubljana za študijsko leto
2004/2005«.
Obrazec dobite na internetnem naslovu: www.dompodiplomcev.si, na recepciji
Doma podiplomcev Ljubljana (v nadaljevanju: DPL) ali pa vam ga na zahtevo pošljemo po pošti.
2. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo
za sprejem najpozneje do srede, 15. septembra 2004, na naslov: Dom podiplomcev
Ljubljana, Komisija za sprejem, Gosarjeva
9, 1000 Ljubljana, z označbo »Ne odpiraj
– Vloga za sprejem v DPL«.
3. Dokazilo o statusu študenta podiplomskega študija morajo študenti predložiti Komisiji za sprejem v roku treh dni po vpisu, najpozneje pa do ponedeljka, 18. oktobra 2004.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na tel. 01/580-56-02, Suzana Flegar,
ali na elektronskem naslovu: info@dompodiplomcev.si.
II. Pogoji in merila za bivanje
Študenti morajo za bivanje v Domu podiplomcev izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih
ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve,
– državljani Republike Slovenije morajo
imeti prebivališče, iz katerega prihajajo v
kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od
kraja študija,
– da se študij izvaja v Ljubljani oziroma največ 50 km oddaljenem kraju od
Ljubljane.
Pogoj iz prve alinee prejšnjega odstavka
tega člena o nezaposlenosti ne velja za študente s statusom mladega raziskovalca in
asistenta stažista.
Študenti s statusom mladega raziskovalca ali asistenta stažista morajo k vlogi
priložiti pogodbo o zaposlitvi.
Študenti, razen študentov s statusom
mladega raziskovalca ali asistenta stažista,
morajo vlogi za sprejem priložiti:
– potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
iz katerega je razvidno, da niso prijavljeni v
evidenci brezposelnih oseb,
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o vrsti zdravstvenega

zavarovanja, iz katerega je razvidno, da
niso zaposleni.
Izjemoma lahko v Domu podiplomcev bivajo študenti, katerih stalno prebivališče je od
kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če:
– imajo do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
– nimajo več kot dvakratne možnosti
javnega prevoza dnevno ali
– živijo v posebno težkih socialnih in
zdravstvenih razmerah.
Vrednost meril za nastanitev študentov
je 100%.
Vrednost posameznega merila je:
1. študijska uspešnost 60%,
2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti 10%,
3. oddaljenost stalnega prebivališča od
kraja študija 10%,
4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo 10%,
5. dodatna razvrstitvena merila 10%.
1. Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne ocene točkuje po naslednji
lestvici:
– do 6,9 – 5 točk,
– 7,0 do 7,5 – 10 točk,
– 7,6 do 8,0 – 20 točk,
– 8,1 do 8,5 – 30 točk,
– 8,6 do 9,0 – 40 točk.
– 9,1 do 9,5 – 50 točk,
– 9,6 do 10,0 – 60 točk.
Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija se povprečna ocena izračuna kot
srednja vrednost ocen vseh opravljenih izpitov zadnjega letnika dodiplomskega študija,
ki so se ocenjevali z ocenami od 1 do 10. Pri
računanju se ne upošteva ocena diplomske
naloge oziroma diplomskega izpita.
Pri študentih višjih letnikov podiplomskega študija se povprečna ocena izračuna kot
srednja vrednost ocen pri vseh opravljenih
obveznostih v preteklih letih podiplomskega
študija, ki so se ocenjevale z ocenami od
1 do 10.
2. Za izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti se dodeli:
– za državno ali tujo nagrado – 10 točk,
– avtorstvo in objava članka, razprave
oziroma drugega prispevka v domači ali tuji
strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku – 10 točk,
– udeležba s samostojnim prispevkom
oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo,
stvaritvijo na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma
drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 10 točk,
– udeležba na strokovnih seminarjih,
znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na
državni ali mednarodni ravni – 5 točk.
Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ 10 točk.
3. Oddaljenost prebivališča, iz katerega
prihajajo v kraj študija, za študente, državljane Republike Slovenije, od kraja študija
se točkuje tako, da je mogoče zbrati največ
10 točk, in sicer:
– do 50 km – 1 točko,
– 51 do 100 km – 3 točke,
– 100 do 150 km – 5 točk,
– 151 do 180 km – 8 točk,
– nad 181 km – 10 točk.
4. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo se točkujejo tako,
da je mogoče zbrati največ 10 točk.
Če študent predloži dokazila pristojnih
organizacij oziroma organov (socialno skrb-
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Cene najema se vsake štiri mesece
revalorizirajo v skladu z rastjo življenjskih
potrebščin po objavljenih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
Javni zavod Dom podiplomcev
Ljubljana
Št. 4023-164/04
Ob-20024/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03) objavlja Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov
strokovnega dela lokalnih društev
kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo
razvoj kmetijskih dejavnosti in
podeželja ter za sofinanciranje
organizacije prireditev s strokovnimi
vsebinami na podeželju v letu 2004
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih
društev kmetijskih pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja
(v nadaljevanju lokalnih strokovnih društev)
ter sofinanciranje organizacije prireditev s
strokovnimi vsebinami na podeželju na naslednjih področjih:
Programi strokovnega dela
Sofinancirajo se:
– izobraževanje in seznanjanje z novimi
tehnološkimi dosežki na področju pridelave,
dodelave in predelave kmetijskih pridelkov
ter dopolnilnih dejavnosti;
– pridobivanje strokovnih in tržnih informacij;
– zastopanje članov na predstavitvah
združenja in promocijah njihovih dejavnosti;
– programi s področja oblikovanja organiziranosti;
– programi medsosedske pomoči;
– programi ohranjanja etnološke dediščine – domača obrt in običaji.
Prireditve: sofinancirajo se prireditve,
ki predstavljajo podeželje in pospešujejo
njegov razvoj, so namenjene širši javnosti
in se izvajajo na območju Mestne občine
Ljubljana (MOL). Vsako lokalno strokovno
društvo s sedežem v MOL lahko prijavi le
eno prireditev.
II. Skupni znesek sredstev namenjen za
sofinanciranje je: 5,930.000 SIT
od tega:
– za sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih društev, v višini
2,700.000 SIT;
– za sofinanciranje organizacije prireditev na podeželju v višini 3,230.000 SIT.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci za pridobitev sredstev po
tem razpisu so:
1. pravne osebe – lokalna strokovna društva, ki delujejo na območju MOL;
2. pravne osebe – društva, ki pospešujejo razvoj podeželja v MOL, najmanj 50%
vseh njihovih članov pa je iz vrst kmetov, ki
so prebivalci MOL.
IV. Merila za izbiro programov
Sofinanciranje lokalnih strokovnih društev:
1. število članov, ki jih zastopa društvo;
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa;
3. vsebina programa (izobraževanje,
sodelovanje in soorganizacija prireditev ali
predstavitev, skrb za naravno in kulturno
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dediščino, oživljanje kraja, vključevanje
mladine v programe, …);
4. delež članov društva iz MOL / izven
MOL.
Sofinanciranje prireditev na podeželju
1. delež lastnih sredstev;
2. vključevanje drugih društev;
3. vsebina prireditve (različne vsebine).
V. Višina dodeljenih sredstev: upravičenci lahko pridobijo največ do 50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela lokalnih strokovnih
društev in prireditev. Skupna višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati
50% celotne vrednosti.
VI. Vloga za dodelitev sredstev in dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi
Vloga za razpis se pripravi na obrazcih,
ki jih dobite v Službi za kmetijstvo in upravne
zadeve na Oddelku za gospodarske dejavnosti in turizem, Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana.
Vloga za sofinanciranje programov strokovnega dela lokalnih društev kmetijskih
pridelovalcev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja v letu 2004, je
sestavljena iz razpisnih obrazcev številka:
1/SD, 2/SD, 3/SD, 4/SD, /SD; 6/SD, 7/SD,
8/SD, 9/SD in potrdila o registraciji društva,
ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Vloga za sofinanciranje organizacije
prireditve s strokovnimi vsebinami na podeželju v letu 2004 je sestavljena iz razpisnih
obrazcev številka: 1/P, 2/P, 3/P, 4/P, 5/P, 6/P,
7/P, 8/P, 9/P in potrdila o registraciji društva,
ki ne sme biti starejše od 30 dni.
VII. Rok za predložitev vlog in način njihove oddaje
Rok za dostavo pisnih vlog je do 16. 8.
2004 do 13. ure. Vloge lahko pošljete na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za gospodarske dejavnosti in turizem, p.p.
25, 1001 Ljubljana ali osebno prinesete na
naslov Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in turizem, Zarnikova 3, Ljubljana.
Vsaka vloga mora biti v samostojnem
zaprtem ovitku in naslovljena na MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem,
p.p. 25, 1001 Ljubljana. Na vsakem ovitku
mora biti v levem zgornjem kotu naslov
predlagatelja, v levem spodnjem delu pa
oznaka:
– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – strokovni program društva« ali
– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – prireditev«.
Upoštevane bodo samo pravočasno prispele vloge z zahtevanimi oznakami, ostale
bodo vrnjene neodprte pošiljateljem.
VIII. Rok odpiranja ponudb: odpiranje
vlog za sofinanciranje programa strokovnega dela društev kmetijskih pridelovalcev, ki
pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in
podeželja v letu 2004 in vlog za sofinanciranje organizacije prireditve s strokovnimi vsebinami na podeželju v letu 2004, bo opravila
strokovna komisija dne 17. 8. 2004. Odpiranje vlog ne bo javno. Prepozno prispele
vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno
opremljene se zavrže, neutemeljene pa
zavrne. Rok za dopolnitev nepopolno predložene vloge je osem dni od dneva prejema
poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj
v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
IX. Izid javnega razpisa: vlagatelji bodo o
dodelitvi sredstev obveščeni s sklepom najkasneje v petinštiridesetih dneh od dneva
odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev odloči

županja s sklepom. Upravičenec lahko vloži
pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa
v roku 8 dni od prejema sklepa in sicer na
naslov Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem,
Zarnikova 3, Ljubljana ali jo pošlje na naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in turizem, p.p. 25,
1001 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih
vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za dodelitev sredstev.
O pritožbi odloča županja.
X. Rok do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena do konca leta 2004.
XI. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani v Službi za kmetijstvo in upravne zadeve, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3, soba
417, vse dodatne informacije v zvezi z razpisom pa pri Ivki Levatič (tel. 306-43-10),
Teodori Makoter (tel. 306-43-11) ali Maruški
Markovčič (tel. 306-43-09).
Mestna občina Ljubljana
Št. 0270-70-2/2004
Ob-19895/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 47/03) in 61. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 26/01 in
28/01) Četrtna skupnost Bežigrad Mestne
občine Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
športne rekreacije za meščane ter
programov, ki širijo socialno mrežo
na prebivalce na območju Četrtne
skupnosti Bežigrad Mestne občine
Ljubljana za leto 2004
I.
1. Uporabnik proračunskih sredstev:
Četrtna skupnost Bežigrad Mestne občine
Ljubljana, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje:
a) programov športne rekreacije za
meščane, ki se izvajajo v okviru neprofitnih
organizacij in ustanov na območju Četrtne
skupnosti Bežigrad Mestne občine Ljubljana
za leto 2004.
b) programov neprofitnih organizacij in
ustanov, ki širijo socialno mrežo na prebivalce območja Četrtne skupnosti Bežigrad
za reševanje socialnih stisk ljudi na področju
revščine, starejših občanov, mladih, nasilja
nad ženskami in otroki, oseb s težavami v
duševnem razvoju, težav z zasvojenostjo,
invalidk in invalidov, brezdomk in brezdomcev.
3. Vsebina vloge: vloga mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv potencialnega prejemnika
(pravne osebe),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– izjava o angažiranju lastnih sredstev za
izvedbo programa,
– opis namenov in ciljev progama z opisom vsebine programa, načinom izvedbe
programa in izvedbenimi roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo,
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
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4. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko, neprofitne organizacije in ustanove, ki so registrirani kot pravne
osebe in opravljajo dejavnosti, ki je predmet
vsebine ponudbe.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
programov, ki:
Ad a)
– ponujajo zanimive in privlačne programe,
– so brezplačni za udeležence,
– izvajajo aktivnosti, ki vključujejo otroke in mladino z območja Četrtne skupnosti
Bežigrad,
– izvajajo aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok, mladine in
odraslih,
– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo
izbrane za sofinanciranje;
Ad b)
– ponujajo zanimive in privlačne programe,
– so brezplačni za udeležence,
– izvajajo aktivnosti, ki vključujejo otroke in mladino z območja Četrtne skupnosti
Bežigrad,
– spremljajo stanje in izvajajo aktivnosti
na področju socialnega varstva ogroženih
skupin prebivalcev z območja Četrtne skupnosti Bežigrad ter družinske politike,
– spremljajo stanje in položaj starejših
občanov z območja Četrtne skupnosti Bežigrad,
– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo
izbrane za sofinanciranje.
Ob zaključku projekta poda izvajalec
finančno in vsebinsko poročilo.
1. Okvirna višina sredstev
Ad a)
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov športne
rekreacije za meščane, ki se izvajajo v
okviru neprofitnih organizacij in ustanov na
območju Četrtne skupnosti Bežigrad Mestne občine Ljubljana za leto 2004 znaša
448.000 SIT.
Ad b)
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov neprofitnih
organizacij in ustanov, ki širijo socialno mrežo na prebivalce območja Četrtne skupnosti
Bežigrad za reševanje socialnih stiski ljudi
na področju revščine, starejših občanov,
mladih, nasilja nad ženskami in otroki, oseb
s težavami v duševnem razvoju, težav z
zasvojenostjo, invalidk in invalidov, brezdomk in brezdomcev za leto 2004 znaša
899.000 SIT.
Višina sredstev se oblikuje glede na finančno konstrukcijo, ki jo bo prosilec predložil in glede na višino razpoložljivih sredstev,
ki jih daje četrtna skupnost.
6. Uporaba sredstev: rok za izvedbo projektov oziroma programov in porabo odobrenih sredstev je 10. 11. 2004.
II.
1. Rok za predložitev vlog
Vloge na razpis pošljite priporočeno s
povratnico ali oddajte osebno na naslov:
Četrtna skupnost Bežigrad MOL, Vojkova
c. 1, 1000 Ljubljana in sicer v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Vloga na javni
razpis za sofinanciranje programov športne
rekreacije ter socialnega varstva v Četrtni
skupnosti Bežigrad MOL”.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Četrtne skupnosti Bežigrad Mestne občine Ljubljana do 7. septembra 2004 do 14. ure.

2. Sofinanciranje delovanja društev in
njihovih programov.
E) Projektne naloge:
1. Projekt vinskih cest.
2. Projekt priprave strokovnih podlag za
Odlok o protipožarni paši.
3. Projekt ponovne naselitve avtohtone
pasme podolskega goveda.
A) Podpore v rastlinski in živinorejski
proizvodnji:
1. Vrtnarstvo:
Okvirna višina sredstev: 3,000.000 SIT.
Namen ukrepa je spodbujanje intenzivnejše zelenjavarske proizvodnje.
Višina pomoči: sofinancira se do 30%
upravičenih stroškov storitve vzgoje sadik
vrtnin (regresira se storitev vzgoje sadik
nad 1000 kosov, ki so proizvedene v registriranih centrih za vzgojo sadik), nakupa
ter postavitve plastenjakov in PE folije zlasti
biorazgradljive folije.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– dokazilo o nakupu – račun,
– pozitivno mnenje KSS,
– upravno dovoljenje za postavitev plastenjaka.
2. Živinoreja:
Okvirna višina sredstev: 1,500.000 SIT.
Namen ukrepa je ohranjanje obstoječe
živinorejske proizvodnje s ciljem preprečevanja zaraščanja ter spodbujanje razvoja
čebelarstva.
Višina pomoči: Sofinancira se do 30%
upravičenih stroškov osemenjevanja krav
in plemenskih svinj, stroškov klanja govedi
ter stroškov pregleda in zdravljenja zdravljenja čebeljih družin. Regresira se cena
osemenjevanja pri rejcih oziroma razlika
med priznano ceno Veterinarski ambulanti in dejanskimi stroški osemenjevanja za
osemenjevanje vseh živali, ki so vpisane
v register.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– potrdilo o osemenitvi,
– seznam osemenitev in obračun stroškov,
– račun o stroških pregleda in zdravljenja,
– račun za opravljeno storitev klanja.
3. Sofinanciranje prevoza – zbiranja
mleka:
Okvirna višina sredstev: 2,000.000 SIT.
Namen ukrepa je ohranjanje obstoječe
živinorejske proizvodnje zaradi spremenjenih pogojev odkupa.
Višina pomoči: sofinancira se do 100%
upravičenih stroškov zbiranja oziroma odvoza mleka do Ljubljanskih mlekarn zaradi
spremenjenega načina zbiranja.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– mesečni odkupni list-obračun odkupa.
4. Podpora kmetijam pri usmerjanju v
okolju prijazno kmetijsko dejavnost:
Okvirna višina sredstev: 5,000.000 SIT.
Namen ukrepa je spodbujanje okolju prijaznejše kmetijske proizvodnje na kmetijah.
Dokončna razdelitev sredstev se izvede na
podlagi sprejetega sistema točkovanja posameznih kmetij ob upoštevanju sledečih
kriterijev: velikost kmetije, čista-mešana
kmetija, lega kmetije.
Višina pomoči: sofinancira se ekološko
in integrirano pridelovanje v trajnih nasadih, (vinogradništvu, sadjarstvu, oljkarstvu, vrtnarstvu, poljedelstvu in živinoreji)
do 50% vrednosti, ki jih določa Uredba o
kmetijsko okoljskih ukrepih in plačilih (I.
Skupina-zmanjševanje negativnih vplivov
kmetijstva na okolje).

Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Četrtna skupnost Bežigrad MOL), sicer vloga ne
bo obravnavana.
2. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo javno dne 8. 9. 2004 ob 16. uri na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad MOL, Vojkova c. 1,
1000 Ljubljana.
3. Odločanje o dodelitvi sredstev: o dodelitvi sredstev odloči Svet Četrtne skupnosti Bežigrad na predlog razpisne komisije.
Zoper sklep sveta je možna pritožba v roku
8 dni. O pritožbi odloča Županja Mestne občine Ljubljana.
4. Obvestilo o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.
5. Dvig razpisne dokumentacije: dodatne informacije in razpisno dokumentacijo
posreduje Irena Furlan, tel. 01/236-25-37,
faks 01/236-25-38, e-pošta mol. bezigrad@
siol. net.
Mestna občina Ljubljana
Četrtna skupnost Bežigrad
Št. 1353/2004
Ob-20140/04
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2004 (Uradne objave
št. 49/03), Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
ribištva v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 39/02), mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k Pravilniku
o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter ribištva z dne 5. 5.
2004 in sklepa župana št. K 4145-1/2004
objavlja Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper
javni razpis
za dodelitev sredstev za ohranjanje ter
razvoj kmetijstva in ribištva v Mestni
občini Koper v letu 2004
I. Skupna vrednost razpisanih sredstev
znaša 42,000.000 SIT.
II. Predmet javnega razpisa:
A) Podpore v živinorejski in rastlinski
proizvodnji:
1. Vrtnarstvo – sofinanciranje storitve
vzgoje sadik vrtnin, nakupa rastlinjakov in
PE folije.
2. Živinoreja – sofinanciranje umetnega
osemenjevanja, stroškov klanja govedi in
spodbujanje razvoja čebelarstva.
3. Sofinanciranje prevoza in zbiranja
mleka.
4. Podpora kmetijam pri usmerjanju v
okolju prijazno kmetijsko dejavnost.
5. Analiza zemlje, krme, oljčnega olja,
vina za zaščito blagovne znamke “Refošk”
in zdravstvenega stanja drobnice.
6. Sofinanciranje zavarovalnih premij.
7. Prestrukturiranje kmetij na področju
živinorejske proizvodnje.
B) Podpore morskemu ribištvu.
C) Razvoj dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah (turistične kmetije) ter na področju
morskega ribištva.
Č) Usposabljanje kmetijskih zemljišč:
1. Obnova nasadov in pašnikov.
2. Program namakanja.
3. Izdelava projektne dokumentacije za
programe namakanja in izgradnjo malih namakalnih sistemov.
D) Strokovne naloge:
1. Sofinanciranje strokovno izobraževalnih in raziskovalnih nalog ter prognostične
službe.
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Pogoji:
– obdelava nad 0,5 ha zemljišča,
– ekološko in integrirano kmetovanje na
kmetijskem gospodarstvu v letu 2004 in izpolnjevanje minimalnih pogojev za ekološko kmetovanje v skladu s Pravilnikom o
ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih
pridelkov oziroma živil in Pravilnikom o
integrirani pridelavi.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– potrdilo pooblaščene organizacije za
kontrolo, ki dokazuje upoštevanje pravil
oziroma smernic slovenske integrirane in
ekološke pridelave.
5. Analize zemlje, krme, oljčnega olja,
vina, morske vode in zdravstvenega stanja
drobnice.
Okvirna višina sredstev: 1,500.000
SIT.
Namen ukrepa je sofinanciranje analiz
zemlje za agromelioracije, krme, oljčnega
olja (kislinska stopnja, Geografsko poreklo,
ocenjevanje oljčnih olj), vina za namen zaščite blagovne znamke refoška, morske
vode pri postavitvi gojišč in zdravstvenega
stanja drobnice.
Višina pomoči: do 50% vrednosti upravičenih stroškov opravljenih analiz pooblaščene organizacije.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– zahtevek s poimenskim seznamom,
če vlogo daje pooblaščena organizacija,
– zahtevek-račun pooblaščene organizacije v primeru individualnega zahtevka.
6. Zavarovalne premije za področje
vinogradništva, sadjarstva, oljkarstva in
vrtnarstva:
Okvirna višina sredstev: 1,000.000
SIT.
Namen ukrepa je pomoč pri preprečevanju posledic naravnih nesreč.
Višina pomoči: do 30% upravičenih
stroškov- poravnanih zavarovalnih premij.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– kopija zavarovalne police,
– dokazilo o plačilu – račun.
7. Prestrukturiranje kmetij na področju
živinorejske proizvodnje:
Okvirna višina sredstev: 1,000.000
SIT.
Namen ukrepa je pospešitev aktivnosti
za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje- proizvodnje mleka.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov realne obrestne mere za najete
kredite in do 50% upravičenih stroškov izdelave projektne dokumentacije.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– dokazilo o plačilu – račun,
– kreditna pogodba,
– poslovni načrt, gradbeno dovoljenje,
– dokazilo o plačanih obrestih oziroma
obračun obresti.
Označitev vloge: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga« »Javni razpis št.
K4145-1/2004 – Podpore rastlinski in živinorejski proizvodnji«.
B) Podpore morskemu ribištvu:
Okvirna višina sredstev: 1,000.000
SIT.
Namen ukrepa je ohranjanje morskega
ribištva kot tradicionalne dejavnosti.
Višina pomoči: sofinancira se do 30%
upravičenih stroškov nakupa ribolovnih
sredstev in opreme od registriranih prodajalcev, razen plovil in povlečnih mrež – koč.
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Regresira se nakup ribolovnih sredstev ribičem, katerim trenutno predstavlja ribištvo
edini in glavni poklic.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– dokazilo o nakupu – račun.
Označitev vloge: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označena z
oznako »Ne odpiraj – Vloga« »Javni razpis št. K4145-1/2004 –Podpore morskemu
ribištvu”
C) Subvencioniranje realne obrestne
mere za dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(turistične kmetije) in na področju morskega ribištva:
Okvirna višina sredstev: 2,000.000
SIT.
Namen ukrepa je pospešen razvoj turističnih kmetij na podeželju in ohranjanju
morskega ribištva.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov realne obrestne mere.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– dokazilo-pogodba iz katere je razviden namen posojila, oziroma drugi dokument- poslovni načrt iz katerega je razviden namen ali gradbeno dovoljenje,
– dokazilo o plačanih obrestih oziroma
obračun obresti.
Označitev vloge: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga« »Javni razpis št.
K4145-1/2004 – Subvencioniranje realne
obrestne mere«.
Č) Usposabljanje zemljišč
1. Obnova nasadov in pašnikov:
Okvirna višina sredstev: 10,000.000
SIT.
Namen ukrepa je spodbujanje obnove
nasadov vinogradov, sadovnjakov, oljčnikov in obnova pašnikov.
Višina pomoči:
– nagib terena do 15%
do 30% upravičenih stroškov postavitve
trajnega nasada,
– nagib terena od 15% do 25% do 40%
upravičenih stroškov postavitve trajnega
nasada,
– nagib terena nad 25% do 50% upravičenih stroškov postavitve trajnega nasada,
– postavitev pašnikov do 50% upravičenih stroškov.
Pogoj:
– melioracija zemljišča za postavitev
nasada ter ureditev pašnikov na površini
nad 0,5 ha oziroma najmanj 0,2 ha v primeru zaokroževanja.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem
(zakupna pogodba s soglasjem o obnovi,
zemljiško knjižni izpisek),
– pozitivno mnenje KSS Koper,
– dokazilo o izvedbi postavitve nasada
oziroma pašnika – račun – račun,
– odločba o napovedi obnove (v primeru vinogradništva),
– lokacijska informacija.
2. Program namakanja:
Okvirna višina sredstev: 7,000.000
SIT.
Namen ukrepa je ureditev namakalnih
sistemov in postavitev namakalne opreme
na prostem in v rastlinjakih s ciljem inteziviranja zelenjavarske proizvodnje.
Višina pomoči:

– za vlaganja na področju namakanja
(poglobitev kanalov, gradnja vodnih zajetij,
sanacija kalov, izdelava vrtin, katere izvaja pooblaščena organizacija) – v višini do
50% upravičenih stroškov,
– za individualni nakup nove namakalne opreme – v višini do 50% upravičenih
stroškov,
– za dograditev obstoječega namakalnega sistema – v višini do 30% upravičenih
stroškov,
– za izdelavo, sanacijo in ograditev
zapornic – v višini do 100% upravičenih
stroškov.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– dokazilo o nakupu – račun oziroma
dokazilo o izvedenih delih,
– pozitivno mnenje KSS Koper,
– potrdilo pooblaščene organizacije v
primeru izdelave vrtin.
3. Izdelava projektne dokumentacije:
Okvirna višina sredstev: 3,000.000
SIT.
Namen ukrepa je izdelava projektne
dokumentacije za predvidene investicije
na področju namakanja ter za izgradnjo
oziroma legalizacijo malih namakalnih
sistemov.
Višina pomoči: za projekte namakanja
do 100% vrednosti upravičenih stroškov izdelave projektne dokumentacije.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– zahtevek-račun
– izjava o usklajenosti s prostorskimi
akti Mestne občine Koper (lokacijska informacija),
– informacija MOPE – ARSO, Pisarna
Koper o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na
vodni režim ali stanje voda.
Označitev vloge: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga« »Javni razpis št.
K4145-1/2004 – Usposabljanje zemljišč«.
D) Strokovne naloge
1. Sofinanciranje strokovno izobraževalnih in raziskovalnih nalog, ter prognostične službe:
Okvirna višina sredstev: 1,000.000
SIT.
Namen ukrepa je dodatno izobraževanje kmetijskih proizvajalcev, izvedba določenih raziskovalnih nalog in delovanje
prognostične službe s ciljem pravočasnega obveščanja za izvedbo ukrepov na
področju varstva rastlin.
Višina pomoči: za strokovne naloge, ki
jih izvajajo Kmetijsko svetovalna služba,
društva, in združenja znaša višina podpore
do 50% upravičenih stroškov, razen v primeru prognostične službe, ko znaša višina
podpore do 100% upravičenih stroškov.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– finančno ovrednoten program
– poročilo o izvedenih delih.
2. Sofinanciranje delovanja društev in
njihovih programov:
Okvirna višina sredstev: 1,000.000
SIT.
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja društev s področja kmetijstva pri
izvajanju osnovne dejavnosti in izvajanju
posameznih projektov.
Višina pomoči: do 50% upravičenih
stroškov izvedenih programov.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– finančno ovrednoten program
– poročilo o izvedenih delih.
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Označitev vloge: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga« »Javni
razpis št. K4145-1/2004 – Strokovne naloge«.
E) Projektne naloge
1. Projekt vinskih cest
Okvirna višina sredstev: 500.000 SIT.
Namen ukrepa je izvedba dodatnega
označevanja ponudnikov na VTC.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– dokazilo o plačilu – račun pooblaščene organizacije s strani projektnega sveta
o izdelavi označevalnih tabel.
2. Projekt izdelave strokovnih podlag za
odlok o protipožarni paši:
Okvirna višina sredstev: 1,000.000
SIT.
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščanja, zmanjšanje števila požarov v naravi,
pospešen razvoj živinoreje zlasti drobnice,
razvoj turizma.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– izdelan elaborat s predloženimi strokovnimi podlagami za izdelavo odloka in
uskladitvijo s pravnimi zahtevami,
– zahtevek – račun.
3. Projekt ohranjanja oziroma ponovne
naselitve podolskega goveda:
Okvirna višina sredstev: 500.000 SIT.
Namen ukrepa je ohranjanje naravne in
kulturne dediščine, razvoj podeželja, razvoj izletniškega turizma.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.
Obvezne priloge za pridobitev pomoči:
– izdelan elaborat o izpeljavi navedenega projekta,
– zahtevek – račun.
Označitev vloge: pisne vloge morajo biti
poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z
naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Vloga« »Javni razpis št.
K4145-1/2004 – Projektne naloge«.
III.Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj iz prejšnjih točk so:
– pravne in fizične osebe – državljani
Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so sredstva v obdobju
od 15. 9. 2003 do 15. 9. 2004 investirali na
območju Mestne občine Koper.
– registrirana društva, krožki, združenja, ki delujejo na področju kmetijstva in
druge inštitucije, ki prispevajo k razvoju
kmetijstva in podeželja v MOK,
– Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica – KSS Koper.
Upravičenci morajo za namene, navedene v tem razpisu podati izjavo:
– da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali
drugih virov oziroma
– koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli.
Višina skupno dodeljene pomoči iz
vseh virov ne sme presegati dovoljene
intenzivnosti oziroma višine pomoči po
posameznih namenih, kot so opredeljene
v tem razpisu.
IV. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci (družinske kmetije, kmetje in
ribiči), ki:

v Občini Črnomelj, za leto 2004, ki se namenjajo za:
– nakup zemljišč za poslovne prostore,
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti,
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega
gospodarstva,
– odpiranje novih delovnih mest.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Subvencioniranje obrestni namenskih
posojil je namenjeno tistim upravičencem,
ki bodo na ta način pridobljena sredstva
vložili v razvoj in razširitev poslovanja oziroma dejavnosti.
Subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, v največji
meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih v Občini Črnomelj,
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter
zagotavljajo okolju prijaznejši proizvodni
proces,
– zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom,
– da z izvedbo projekta pomembno vplivajo na razvoj občine.
Višina subvencije se bo dodeljevala na
osnovi meril, ki so obvezna priloga k razpisni dokumentaciji in na osnovi katerih bo
s točkami ovrednotena posamezna vloga.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovnih prostorom oziroma mesto investicije prosilca mora biti na območju Občine Črnomelj. Intenzivnost pomoči ne sme
presegati 55% upravičenih stroškov.
3. Upravičenci in upravičeni stroški:
Za sredstva lahko zaprosijo naslednji
prosilci:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– podjetja v zasebni ali mešani lasti z
do 50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem državnem
upravnem organu vložili zahtevo za izdajo
uporabnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti, oziroma na pristojnem sodišču
predlog za vpis v sodni register in priložili
vse predpisane dokumente za ustanovitev
gospodarske družbe. Izvajanje subvencioniranja se prične po predložitvi izdanega
ustreznega dovoljenja.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna podjetja iz 3. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev
za upravljanje posameznih shem državnih
pomoči (Ur. l. RS, št. 38/03). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno
uporabljajo.
Do sredstev niso upravičena podjetja v
težavah in sektorji kmetijstva in ribištva.
Subvencije se dodeljujejo za naslednje
vrste upravičenih stroškov:
– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa zemljišč za poslovne prostore, stroški nakupa, graditve, prenove
oziroma adaptacije poslovnih prostorov,
stroški nakupa opreme za opravljanje
dejavnosti in stroški nakupa opreme, ki je
povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij
v enote malega gospodarstva,
– stroški nematerialnih investicij z namenom odpiranja novih delovnih mest.

– jim predstavlja kmetijstvo in ribištvo
edini in glavni vir dohodka, oziroma kmečki zavarovanci,
– bodo zasadili oziroma usposobili večje nasade,
– zaokrožujejo že obstoječe nasade,
– izvajajo projekte, ki so sestavni del
inicialnih razvojnih načrtov in programov
CRPOV.
V. O dodelitvi sredstev odloči župan na
predlog posebne komisije za pregled in
oceno vlog imenovane s sklepom župana.
Pri dodeljevanju sredstev se bodo upoštevala merila in kriteriji Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter ribištva v MOK. Odpiranje
vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma
neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija pozove,
da v roku 8 dni od prejema obvestila vlogo
dopolni. Vloge katere vlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili ali jih bodo
neustrezno dopolnili se zavrže.
VI. Prijava na razpis mora biti vložena
na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene
v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne namene javnega
razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper
oziroma na sedežu Kmetijsko svetovalne
službe Koper ter na spletni strani Mestne
občine Koper http:/www. Koper. si/.
Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne
občine Koper, Urad družbene dejavnosti in
razvoj (Zvezdan Primožič, tel. 6646244) ali
pri Kmetijsko svetovalni službi v Kopru, ulica 15. maja št. 17.
VII. Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 15. 9. 2004
na naslov Mestna občina Koper, Urad za
družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva
10, 6000 Koper ali jo do tega dne oddati
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
VIII. O izidu razpisa bodo prosilci s sklepi obveščeni v roku do 60 dni od obravnave na komisiji. Sredstva bodo upravičenci
koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
Mestna občina Koper
Št. 313-00-5/2004
Ob-19905/04
Na osnovi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 86/03)
in Odloka o proračunu Občine Črnomelj
(Ur. l. RS, št. 40/04) Občina Črnomelj
objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za
subvencioniranje obresti iz
občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Črnomelj za
leto 2004
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna v skupni višini 4,000.000
SIT namenjena za subvencioniranje obresti namenskih posojil, z namenom pospeševanje razvoja malega gospodarstva
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4. Višina subvencije:
Prosilec lahko zaprosi za subvencijo
obresti za posojila, ki jih odobrijo pristojne institucije in ustrezajo namenom iz
pravilnika.
Iz sredstev občinskega proračuna se
subvencionira obresti za leto 2004 v višini
do 6 odstotnih točk, odvisno od odobrenih
vlog in višine razpisanih sredstev.
5. Vsebina vloge:
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Izpolnjen prijavni obrazec, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije z
naslednjimi izpolnjenimi in podpisanimi
izjavami: izjavo o strinjanju z danimi pogoji, izjavo o zagotavljanju lastnih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji, izjavo
o prejeti višini državne pomoči iz drugih
javnih virov.
2. Dokazilo o registraciji dejavnosti,
ki ne sme biti starejše od 30 dni (za gospodarske družbe izpisek iz sodnega registra,
za samostojne podjetnike priglasitveni list
oziroma fotokopijo obrtnega dovoljenja, za
fizične osebe potrdilo o stalnem bivališču)
in odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti v
kolikor je ta potrebna.
3. S strani posojilodajalca overjeno
fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem namenskem posojilu, amortizacijski
načrt za tekoče leto, ter drugi dokumenti,
ki izkazujejo upravičene stroške (kupoprodajno pogodbo, predračune, račune, če
gre za nakup zemljišč, prostorov ali opreme; gradbeno dovoljenje ali dokazilo o priglasitvi del, če gre za gradnjo ali adaptacijo
poslovnih prostorov; fotokopije obrazcev
prijav delavcev v zavarovanje, če gre za
odpiranje novih delovnih mest).
4. Kratek opis namena najema posojila, če le ta ni razviden iz pogodbe o
odobrenem posojilu.
5. Kopije dokazil ali potrdilo posojilodajalca o že plačanih obrestih v letu
2004.
6. Dokazilo o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30
dni in finančni izkazi o poslovanju.
6. Rok in način prijave:
Rok za vložitev vlog je 6. september
2004.
Vloge je potrebno poslati ali oddati na
naslednji naslov: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in
označene z napisom “Ne odpiraj – prijava
JR- MG” ter opremljene z imenom in naslovom vlagatelja vloge.
Vlagatelji so dolžni za vsako posojilo
posredovati samostojno vlogo, razen v
primeru, da je vlagatelj vloge pridobil dva
ali več posojil za isti namen od različnih
posojilodajalcev.
7. Obravnava vlog in obveščanje o izidu razpisa
Odpiranje vlog bo najpozneje v roku
15 dni od zaključka razpisa. Odpiranje ni
javno.
Vloge bo obravnavala in pripravila predloge dodelitve sredstev tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Vse prispele vloge
bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne vloge. Nepravočasno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljeni
pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge
komisija v roku osmih dneh od odpiranja
vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva vročenega ob-
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vestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj
v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.
Izplačilo odobrenih sredstev se izvrši po
določilih sklenjene pogodbe med upravičencem in občino.Vlagatelji bodo o izidu
razpisa pismeno obveščeni s sklepom
župana v roku 30-ih dni po izteku razpisnega roka. Sklep o odobritvi subvencije je
dokončen.
Po odobritvi subvencije sklene vsak
upravičenec pogodbo z Občino Črnomelj,
v kateri so določene vse medsebojne pravice in odgovornosti pogodbenih strank.
Namensko uporabo sredstev iz posojilne pogodbe preverja za to pristojni odbor
za gospodarstvo.
8. Informacije: predpisana razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave
razpisa v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. Vse potrebne informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko dobite na Občini
Črnomelj, na Oddelku za gospodarstvo in
kmetijstvo (kontaktna oseba: Greta Auguštin, tel. 07/306-11-00).
Občina Črnomelj
Št. 414-10-162/2004
Ob-19906/04
Na osnovi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 85/02) in
veljavnih sprememb in dopolnitev pravilnika ter Odloka o proračunu Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 35/03) Občina Črnomelj
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov dela
društev, krožkov in združenj, ki
delujejo na področju kmetijstva v
Občini Črnomelj za leto 2004
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dela društev, krožkov
in združenj, ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Črnomelj, ki se izvajajo v
letu 2004.
II. Višina podpore in višina razpoložljivih sredstev
Višina podpore lahko znaša do 100%
predloženih stroškov vrednosti programa.
Za priznano vrednost stroškov programa
dela društva oziroma združenj se štejejo
stroški nastali z izvajanjem osnovne dejavnosti društev in strokovnim delom na
področju kmetijstva kot so:
– organizacija in izvedba ter sodelovanja na strokovnih prireditvah kot so razstave, demonstracije, tekmovanja, skupni
nastopi na trgu,
– promocijske dejavnosti pomembne za
razvoj podeželja,
– druge aktivnosti pomembne za razvoj
podeželja in spodbujanja delovanja različnih stanovskih oblik sodelovanja kmetov,
predvsem izdajanje strokovno informativnih publikacij, organiziranje izobraževanj in
druge aktivnosti na področju prenosa informacij pomembnih za razvoj podeželja.
Sredstva za te namene so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj za leto
2004 na proračunski postavki 0421 Kmetijstva, 4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam – sofinanciranje programov društev v skupni višini
1,800.000 SIT.
III. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
ki jo upravičenci dobijo vsak delovni dan

na sedežu Občine Črnomelj v času trajanja razpisa. Vloga mora biti oddana do
torka 14. septembra 2004 v skladu s tem
razpisom.
Vloga bo popolna, če bo vsebovala:
1. Izpolnjen(o) in podpisan(o):
– obrazec z osnovnimi podatki o društvu oziroma združenju, izpolnjeno,
– pogodbo,
– izjavo;
2. kopijo odločbe o vpisu v register
društev;
3. kratko predstavitev vlagatelja s priloženo izjavo o zastopanosti števila aktivnega članstva;
4. kopijo veljavnega pravilnika o delovanju (statut), v primeru, da ni bila posredovana na naslov Občine Črnomelj že v
letu 2003;
5. plan dela društva za leto 2004, ki
mora vsebovati:
– opis programov, ki so se oziroma se
bodo izvajali v letu 2004,
– terminski plan izvedbe programov,
– finančni načrt za program dela za leto
2004 ovrednoten po posameznem programu oziroma aktivnosti,
– opis pričakovanih rezultatov;
6. Poročilo realizaciji letnega programa,
ki mora vsebovati:
– poročilo izvedbe po posameznih programih oziroma aktivnostih s priloženimi
dokazili o plačilu računov stroškov za izveden program oziroma aktivnost za obdobje od 1. 1. 2004 do vložitve vloge,
– ostala dokazila o izvedenih programih
oziroma aktivnostih (publikacije, vabila, poročila, idr.).
Vloga je neutemeljena, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki
niso namenjena sofinanciranju delovanja
neprofitnih stanovskih oblik sodelovanja
kmetov, ki delujejo na območju Občine
Črnomelj;
– je vlagatelj predhodno že prejel javna
nepovratna sredstva, vendar jih je porabil
za drug namen oziroma neustrezno;
– vlagatelj ne poda podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno
razvidni nameni, cilji način in delež izvedbe
programa.
Naknadno zahtevana dokumentacija:
Ob sklenitvi pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec predložiti:
– končno poročilo o izvedbi posameznega programa oziroma aktivnosti, če le ta
še ni bil realiziran ob vložitvi zahtevka,
– finančni poročilo s potrebnimi dokazili vezano na končno poročilo iz prejšnje
alinee.
IV. Pogoji in merila za dodelitev sredstev
Višino dodeljenih sredstev se določi
na osnovi meril za ocenjevanje vlog navedenih v tem razpisu. Na osnovi meril
se vloge ocenjuje tako, da se posamezni
program oziroma aktivnost ovrednoti s točkami. Vrednost točke se izračuna tako, da
se razpoložljivi znesek deli z maksimalno
vsoto točk. Z vrednostjo točke pomnožimo
skupno število priznanih točk na posamezno vlogo.
Merila za oceno vrednosti posameznega programa:
Podatki za oceno vlog po teh merilih
morajo biti razvidni iz vloge.
Natančnejša merila bodo razvidna v
razpisni dokumentaciji.
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1. Osnovna dejavnost društva
Točke se dodeli glede na v vlogi razvidne podatke o čim večje število
aktivnega članstva.
2. Organizacija oziroma izvedba strokovne prireditve
Točke se dodeli glede na število in obseg prireditve (organizacija na
občinski, medobčinski, državni in mednarodni ravni).
3. Sodelovanje na strokovni prireditvi
Točke se dodeli glede na število in raven prireditve (organizacija na
občinski, medobčinski, državni in mednarodni ravni).
4. Izdajanje strokovno informativnih publikacij
Točke so dodeljuje glede na število in obseg predstavitve kmetijskim
uporabnikom in javnosti.
5. Organiziranje izobraževanj in druge aktivnosti na področju prenosa
informacij pomembnih za razvoj podeželja. Točke se dodeljuje glede
na število in obseg predstavitev kmetijskim uporabnikom in javnosti.
6. Izvajanje promocije in drugih dejavnosti pomembnih za razvoj
podeželja
Točke so dodeljuje glede na število in obseg predstavitve kmetijskim
uporabnikom in javnosti.
7. Sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami na občinski,
medobčinski, državni in mednarodni ravni. Točke se dodeli glede na
aktivnost sodelovanja.
8. Investicije in investicijsko vzdrževanje javnega pomena za potrebe
dejavnosti društva oziroma njihovih članov. Točke se dodeli glede na
pomen investicije za čim širši krog kmetijskih uporabnikov.
9. Izvajanje drugih dejavnosti pomembnih za razvoj podeželja in spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik sodelovanja kmetov. Točke
se dodeli glede na obseg pričakovanih rezultatov.
SKUPAJ
V. Posebni določbi
1. Kolikor društvo deluje tudi na območju
drugih občin se mu prizna od skupnega števila doseženih točk delež, ki je enak deležu
zastopanosti članov iz Občine Črnomelj od
skupnega števila članov.
2. Če je društvo že prejelo za določeni
namen sredstva proračuna Občine Črnomelj, za isti namen ne more ponovno kandidirati na osnovi tega razpisa.
VI. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo
imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo
ocenjene na osnovi določil tega razpisa.
3. Nepopolne in nepravočasno prispele
vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
4. Na podlagi zapisnika komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka
komisija v roku osmih dneh od odpiranja
vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila.
Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.
VII. Rok za vložitev vlog
Vloge s predpisano vsebino morajo prispeti najpozneje do 14. septembra 2004,
do 14. ure, na naslov: Občina Črnomelj, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj.
Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: “Ne
odpiraj poziv – programi društev, združenj,
ki delujejo na področju kmetijstva”.
Odpiranje prispelih vlog bo v roku sedmih dni od zaključka razpisa. Odpiranje
vlog ni javno.
Razpis začne veljati naslednji dan po
tej objavi.
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VIII. Rok za obveščanje o izidu poziva in
način koriščenja sredstev
Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma neodobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana v roku 15 dni po odpiranju vlog.
Upravičenci bodo sredstva koristili na
osnovi sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev.
IX. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom so na voljo na sedežu
Občine Črnomelj, Oddelek za gospodarstvo
in kmetijstvo, vsak delovni dan, od 7.30 do
12. ure, ob sredah tudi od 14. do 16. ure, na
tel. 07/30-61-100. Kontaktna oseba: Greta
Auguštin.
Občina Črnomelj
Št. 414-10-161/2004
Ob-19908/04
Na osnovi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 85/02) in veljavnih sprememb in dopolnitev pravilnika ter
Odloka o proračunu Občine Črnomelj (Ur. l.
RS, št. 40/04) Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za zbiranje zahtevkov za dodelitev
nepovratnih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj za
leto 2004
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za ohranjaje in razvoj
kmetijstva v Občini Črnomelj za leto 2004 za
naslednje namene:
A: Podpora za urejanje kmetijskih zemljišč
Sredstva v skupni višini do 500.000 SIT
se namenjajo za sofinanciranje manjših
agromelioracijskih del, ki obsegajo investicijska vlaganja v odstranitev zarasti in
skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih
ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena, ureditev poti za dostop na kmetijsko
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zemljišče ter čiščenje in ureditev brežin obstoječe hidromelioracijske mreže.
B: Podpora za združevanje kmetijskih
zemljišč z namenom urejanja pašnih površin
Sredstva v skupni višini do 400.000 SIT
se namenjajo upravičencem za investicijska
vlaganja potrebna za urejanje pašnika.
C: Podpora za programe prestrukturiranja kmetij
Sredstva v skupni višini do 1,500.000
SIT se namenjajo naložbam za prestrukturiranje kmetij, preusmeritve in modernizacijo
proizvodnje, ekološko kmetovanje in druge
vrste prestrukturiranj, ki pomenijo razširitev
kmetijske dejavnosti ali uvedbo novega delovnega mesta na kmetiji. Od skupne višine
1,500.000 SIT se 500.000 SIT namenja za
subvencioniranje realne obrestne mere za
dolgoročna namenska bančna posojila.
D: Podpora za razširitev in posodobitev
ter pridobitev novih zmožnosti na kmetiji za
dopolnilne dejavnosti
Sredstva v skupni višini do 1,500.000
SIT se namenja za:
D.I. Dejavnost turizma kot dopolnilne
dejavnosti na kmetiji;
D.II. Ostale dopolnilne dejavnosti opredeljene v Uredbi o vrsti, obsegu in pogojih
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji (Ur. l. RS, št. 46/01);
E: Podpora za nakup obdelovalnih kmetijskih površin
Sredstva v skupni višini do 300.000 SIT
se namenjajo za subvencioniranje realne
obrestne mere za namenska (za nakup
obdelovalnih kmetijskih posojil) bančna
posojila.
F: Podpora pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč
Sredstva v skupni višini do 150.000 SIT
se namenjajo za sofinanciranje stroškov
postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih
zemljišč.
G: Sofinanciranje stroškov postopka pri
nakupu kmetijskih zemljišč
Sredstva v skupni višini do 150.000 SIT
se namenjajo za sofinanciranje stroškov
postopkov pri nakupu kmetijskih zemljišč,
predvsem z namenom zaokrožitve parcel
in s tem izboljšanja velikostne sestave posesti kmetij.
Sredstva pod namen A se zagotavljajo
na proračunski postavki 0421 – Kmetijstvo,
4102 Subvencije v kmetijstvu – urejanje
kmetijskih zemljišč in urejanje kmetijske
infrastrukture, sredstva pod namenom B,
C, D, E, F in G se zagotavljajo iz proračuna
Občine Črnomelj na postavki 0421 – Kmetijstvo, 4102 Subvencije v kmetijstvu – pospeševanje kmetijstva.
II. Pogoji in merila za pridobitev sredstev in višina sofinanciranja za posamezni
namen
A. Sredstva za sofinanciranje izvedbe
male agromelioracije lahko pridobijo upravičenci lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč za usposabljanje kmetijskih zemljišč,
na območju Občine Črnomelj. Sofinancira
se do 50% upravičenih stroškov investicijskih vlaganj za izvedbo agromelioracijskih
del (stroški opravljenih ur izvajalca del).
Maksimalna strnjena površina za katero
lahko upravičenec uveljavlja sredstva je
0,50 ha. Pri sofinanciranju manjših agromelioracij imajo prednost prosilci za povr-
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šine v območjih, ki niso zajeta v občinski
plan agromelioracij.
B. Sredstva za ureditev in razširitev pašnika lahko pridobijo upravičenci, lastniki ali
najemniki kmetijskih zemljišč, ki urejajo
pašnik na območju Občine Črnomelj. Minimalna skupna površina pašnika, ki se ureja
ali obnavlja je 0.5 ha, pri skupni obremenitvi
2,5 GVŽ. Sofinancira se do 50% vrednosti
investicijskih vlaganj za nabavo materiala
za postavitev ograje. Prednost imajo prosilci izven nižinskih območji.
C. Sredstva v višini do 30% vrednosti
stroškov v naložbo za prestrukturiranje
kmetijstva lahko pridobijo upravičenci za
stroške investicijskega vlaganja v gradnjo
ali adaptacijo gospodarskih objektov in nabavo opreme za posodobitev kmetijske proizvodnje. Prednost imajo upravičenci, ki jim
je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Podpora se lahko dodeli tudi v obliki
subvencioniranja realne obrestne mere za
dolgoročna namenska bančna posojila pod
pogojem, da je doba vračanja kredita po
posojilni pogodbi najmanj dve oziroma več
let. Subvencionira se do 100% obrestne
mere za tekoče leto vendar ne več kot 30%
vrednosti investicije v gradnjo ali adaptacijo
gospodarskih objektov ali nabavo opreme
za posodobitev kmetijske proizvodnje.
Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 500.000 SIT, za subvencioniranje realne
obrestne mere v višini 300.000 SIT.
D. I. Dejavnost turizma kot dopolnilne
dejavnosti
Upravičenci lahko pridobijo sredstva
v višini do 30% vrednosti investicijskih
vlaganj v gradnjo ali adaptacijo objektov
in nabavo opreme za potrebe ureditve
objekta namenjenega opravljanju dejavnosti turizma na kmetiji. Prednost imajo
upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna
dejavnost.
D.II. Ostale dopolnilne dejavnosti
Upravičenci lahko pridobijo sredstva
v višini do 40% vrednosti investicijskih
vlaganj v gradnjo ali adaptacijo objektov
in nabavo opreme za opravljanje ostalih
dopolnilnih dejavnosti. Prednost imajo
upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna
dejavnost.
Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 500.000 SIT.
E. Sredstva lahko pridobijo upravičenci,
ki investirajo v nakup obdelovalne zemlje
na območju Občine Črnomelj. Podpora
se dodeli v obliki subvencioniranja realne
obrestne mere za tekoče leto. Višina subvencije ne sme presegati 50% vrednosti
investicije v nakup obdelovalnih kmetijskih površin. Prednost imajo upravičenci,
ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Maksimalna podpora na kmetijo je v višini
150.000 SIT.
F. Sredstva lahko pridobijo upravičenci,
ki so vložili sredstva v pravni posel – medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč. Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov
izvedbe pravnega posla.
G. Sredstva lahko pridobijo upravičenci,
ki so vložili sredstva za plačilo stroškov nastalih pri izvedbi pravnega posla – nakupa
kmetijskih zemljišč. Sofinancira se do 40%
upravičenih stroškov postopka izvedbe nakupa kmetijskih zemljišč.
III. Upravičenci po tem razpisu
Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so kmetijska gospodarstva in druge fizične
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ter pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Občini Črnomelj. Zahtevek
za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
IV. Vsebina zahtevka
Zahtevek, je sestavljen iz pisne vloge,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
ki jo upravičenci dobijo vsak delovni dan
na sedežu Občine Črnomelj v času trajanja
razpisa.
2. Zahtevku mora biti priloženo za posamezne namene:
K namenu A:
Programa z opisom obsega predvidenih
del, ki ga pred investicijo pripravi za upravičenca območna kmetijska svetovalna
služba; dokazilo o priglasitvi del, če gre za
poseg v prostor oziroma izjavo občine, da
investicija ne predstavljajo poseg v prostor
in priglasitev ni potrebna; originalni račun
za opravljena dela in dokazila o plačilu
računa.
K namenu B:
Pozitivno mnenje in načrt ureditve pašnika, ki ga pripravi kmetijska svetovalna
služba; dokazilo o priglasitvi del, če gre za
poseg v prostor oziroma izjavo občine, da
investicija ne predstavlja posega v prostor;
Dokazila o opravljeni investiciji: originalni
račun in dokazila o plačilu računov.
K namenu C:
Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije; Dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov; Če
gre za gradnjo, še gradbeno dovoljenje ali
odločbo o priglasitvi del.
V primeru uveljavljanja podpore v obliki subvencije obrestne mere mora biti
zahtevku priloženo še: sklep banke o odobritvi posojila oziroma s strani banke overjeno fotokopijo posojilne pogodbe; potrdilo
banke o že plačanih obrestih v tekočem
letu; potrdilo banke o višini obrestne mere
v tekočem letu; poslovni načrt oziroma
investicijski program, ki je bil posredovan
banki za odobritev posojila in iz katerega
je razviden namen investiranja oziroma
pričakovani učinki. Pri nakupu opreme je
potrebno priložiti račun.
K namenu D:
Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu uvajanja oziroma širitve
dopolnilne dejavnosti za razvoj kmetije;
Dokazila o opravljeni investiciji: originalni
račun in dokazila o plačilu računov; Če gre
za gradnjo še gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del.
K namenu E:
Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe o pomenu investicije za kmetijo;
sklep banke o odobritvi posojila oziroma s
strani banke overjeno fotokopijo posojilne
pogodbe; potrdilo banke o že plačanih obrestih v tekočem letu; potrdilo banke o višini obrestne mere v tekočem letu; poslovni
načrt oziroma investicijski program, ki je bil
posredovan banki za odobritev posojila in
iz katerega je razviden namen investiranja
oziroma pričakovani učinki; veljavno dokazilo o nakupu zemlje.
K namenu F:
Kopijo katastrskega načrta; zemljiškoknjižni izpisek; pozitivno mnenje območne
kmetijske svetovalne službe; potrdilo o
menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna

enota Črnomelj; overjeno menjalno pogodbo; račune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla in dokazila o plačilu
računov.
K namenu G:
Kopijo katastrskega načrta; pozitivno
mnenje območne kmetijske svetovalne
službe; kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta); odločbo Upravne enote
Črnomelj o nakupu zemljišča; račune za
stroške nastale pri izvedbi pravnega posla
in dokazila o plačilu računov.
V. Splošne določbe
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev namenjenih za ohranjanje
in razvoj kmetijstva za posamezni namen
predvidenem po tem razpisu, se le-ta prerazporedijo za druge namen po programu
v skladu z določbami pravilnika, na podlagi
predloga Odbora za kmetijstvo in turizem
odloči župan občine. Prerazporeditev določi
župan s sklepom.
Vsak upravičenec pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči – izjavo, da za posamezen namen ni pridobil
sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je
že pridobil.
Investicije, za katere se dodeljujejo
sredstva po tem razpisu ne smejo biti pričete pred 1. januarjem tekočega leta, razen
za investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se investicija
izvaja v več fazah.
Upravičenec po tem razpisu ne more
kandidirati za več oblik podpor za isto investicijo oziroma isti namen.
VI. Obravnava zahtevkov:
Zahtevke bo obravnavala in pripravila
predloge dodelitve sredstev tri članska
komisija, ki jo imenuje župan. Vsi prispeli
zahtevki bodo ocenjeni na osnovi pravočasno oddanega in popolnega zahtevka.
Nepravočasni zahtevki bodo zavrženi, neutemeljeni pa zavrnjeni. Predlagatelja nepopolnega zahtevka komisija v roku osmih
dneh od odpiranja vlog pisno pozove, da jo
dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva
vročenega obvestila. Nepopolni zahtevki, ki
jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo. Izplačilo odobrenih sredstev
se izvrši po določilih sklenjene pogodbe
med upravičencem in občino.
VII. Rok in način vložitve zahtevkov
Zahtevki s predpisano razpisno dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do
14. 9. 2004, do 14. ure na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označena z oznako: »Ne odpiraj javni
razpis – kmetijstvo«.
Odpiranje vlog bo v roku sedem dni po
zaključku razpisa. Odpiranje vlog ni javno.
Razpis začne veljati naslednji dan po
tej objavi.
VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
Vlagatelji bodo o izidu razpisa pismeno
obveščeni s sklepom župana v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka.
IX. Informacije: vse informacije v zvezi
z razpisom je mogoče dobiti na sedežu
Občine Črnomelj, Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo (tel. 07/30-61-100) vsak
delavnik med 8. in 10. uro, v sredo pa tudi
med 13. in 16. uro. Kontaktna oseba: Greta
Auguštin.
Občina Črnomelj
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Št. 414-10-163/2004
Ob-19909/04
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
letnih programov v turistični dejavnosti v
Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 28/01, spremembe 57/03) Odloka o proračunu Občine
Črnomelj (Ur. l. RS, št. 40/04) Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Črnomelj za leto 2004
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini
Črnomelj za leto 2004 z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena;
– spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja;
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena;
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka;
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma;
– investicije in investicijsko vzdrževanje javnega pomena za potrebe turistične
dejavnosti.
Občina Črnomelj bo sofinancirala programe oziroma aktivnosti društev, ki so se
(se bodo) odvijale v letu 2004.
II. Upravičenci po tem razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo turistična in
druga društva ter njihove zveze na območju Občine Črnomelj, katerih osnovna dejavnost je turistična dejavnost in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da delujejo na območju Občine Črnomelj in so registrirani za delovanje na območju občine Črnomelj;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti
na področju turizma;
– da redno – letno dostavljajo občini
podatke o članstvu, poročilo o realizaciji
programov, načrt aktivnosti in poročilo o
doseženih rezultatih;
– da so pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja statusa društva, ki deluje v
javnem interesu.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev namenjenih za sofinanciranje
programov turističnih društev je 600.000
SIT na proračunski postavki 0473 Turizem,
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam – turistični programi
– sofinanciranje. Sredstva se dodelijo na
osnovi meril, ki so predmet razpisa, natančnejše pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: turističnim društvom
se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki
I. točkujejo. Vrednost točke se izračuna
tako, da se razpoložljivi znesek deli z
maksimalno vsoto točk. Z vrednostjo točke
pomnožimo število priznanih točk posameznemu društvu.
Vrednost posameznih programov:
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– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in
širšega pomena
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih
pospeševanja turizma
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter
urejanju okolja
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev
lokalnega in širšega pomena
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma
– investicije in investicijsko vzdrževanje javnega pomena za
potrebe turistične dejavnosti
– ostalo
V. Vsebina zahtevka: zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni
obrazec, ki ga vlagatelji dobijo na sedežu
Občine Črnomelj, z osnovnimi podatki:
a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva,
število članov društva, žiro račun društva,
ime in priimek odgovorne osebe društva,
kontaktno osebo in telefon;
b) naziv programa društva, ki je predmet
tega razpisa;
c) predračunska oziroma obračunska
vrednost programa z navedbo virov financiranja;
d) terminski plan izvajanja programa.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– program dela društva za leto 2004,
– poročilo o delu društva za leto 2003,
– finančno poročilo za l. 2003 ovrednoteno po posamezni aktivnosti,
– finančni načrt za program dela društva
za leto 2004 ovrednoten po posamezni aktivnosti,
– poročilo o že izvedenih delih s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu računov
za izvedena dela oziroma nakup po posamezni aktivnosti v obdobju od 1. 1. 2004 do
vložitve vloge.
Naknadno zahtevana dokumentacija:
Ob sklenitvi po pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec predložiti:
– poročilo o izvedbi programa, če le ta še
ni bil realiziran ob vložitvi zahtevka;
– končni obračun letnega programa za
obravnavano obdobje.
VI. Obravnava zahtevkov:
1. Zahtevke bo obravnavala in pripravila
predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo
imenuje na osnovi pravilnika župan.
2. Vsi prispeli zahtevki bodo ocenjeni
na osnovi pravočasno oddanega in popolnega zahtevka ter meril, ki so sestavni del
razpisa.
3. Nepravočasni zahtevki bodo zavrženi,
neutemeljeni pa zavrnjeni.
4. Na podlagi zapisnika komisije, župan s sklepom odloči o višini dodeljenih
sredstev.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka
komisija v roku osmih dneh od odpiranja
vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila.
Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.
VII. Rok za vložitev zahtevkov: zahtevke
s predpisano dokumentacijo morajo prispeti
najpozneje do 15. 9. 2004, na naslov: Ob-
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do 730 točk
do 100 točk
do 400 točk
do 520 točk
do 220 točk
do 130 točk
do 790 točk
do 230 točk

čina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj javni
razpis – turistični programi društev«.
Odpiranje prispelih zahtevkov bo v roku
7 dni od zaključka razpisa.
Odpiranje zahtevkov ni javno.
VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana v roku 30 dni po izteku razpisnega
roka.
Razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
IX. Informacije: vse informacije v zvezi z
razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine
Črnomelj, vsak uradni delovni dan, od 8. do
10. ure, na tel. 07/30-61-100. Kontaktna
oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Št. 46502-0055/2004-43/06 Ob-20028/04
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 43/95,
33/96, 35/00 in 85/02) ter sklepov 14. in 16.
seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 26. 5.
2004 in 14. 7. 2004 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin in oddajo
nepremičnin v najem
I. Predmet prodaje sta:
1. Nepremičnina – zemljišče parc. št.
1291/2, njiva v približni izmeri 350 m2, trenutno še vpisane v vl. št. 263, kasneje pa v
vl. št. 130, k.o. Primskovo, kar predstavlja
350/471 deleža zemljišča parcelna številka
1291/2, k.o. Primskovo, za izklicno ceno
12.511 SIT/m2.
Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišča,
ki je predmet te pogodbe, parc. št. 1291/2,
k.o. Primskovo, po opravljeni geodetski odmeri vpiše pravica služnosti Mestne občine
Kranj za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
2. Nepremičnina – zemljišče parc. št.
1278, njiva v približni izmeri 1.200 m2, vpisano v vl. št. 545, k.o. Primskovo, kar predstavlja 1200/1934 deleža zemljišča parcelna številka 1278, k.o. Primskovo, za izklicno
ceno 25.023 SIT/m2.
Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišča,
ki je predmet te pogodbe, parc. št. 1278, k.o.
Primskovo, po opravljeni geodetski odmeri
vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj
za izgradnjo in zagotovitev dostopnosti do
podzemne komunalne infrastrukture.
II. Predmet oddaje so:

Stran

5150 /

Št.

80 / 23. 7. 2004

1. Poslovni prostor v pritličju objekta na
naslovu Ulica Janka Puclja 9 v Kranju, ki
stoji na zemljišču parcelna številka 204/9
k.o. Klanec, vložna številka 751, v velikosti
28,36 m2, za izklicno mesečno najemnino 73.736 SIT, ki ne vsebuje davka, ki ga
plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.
Poslovni prostor je trenutno prazen, primeren pa je za opravljanje intelektualnih
storitev, pisarniške, trgovinske in drugih
dejavnosti.
2. Poslovni prostor v pritličju poslovno
stanovanjskega objekta na Koroški cesti
14 v Kranju, stoječega na zemljišču parcelna številka 282/3, stavba v izmeri 217 m2,
vpisanega v vložni številki 1193 k.o. Kranj,
v izmeri 42,52 m2, za izklicno mesečno najemnino 136.064 SIT, ki ne vsebuje davka,
ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno
zakonodajo.
Poslovni prostor je primeren za opravljanje intelektualnih storitev, pisarniške, trgovinske in drugih dejavnosti.
3. Poslovni prostor v pritličju poslovno
stanovanjskega objekta na Koroški cesti 16
v Kranju, stoječega na zemljišču parcelna
številka 282/4, stanovanjska stavba v izmeri
245 m2, vpisanega v vložni številki 1165 k.o.
Kranj, v izmeri 44,20, za izklicno mesečno
najemnino 141.440 SIT, ki ne vsebuje davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.
Poslovni prostor je primeren za opravljanje intelektualnih storitev, pisarniške, trgovinske in drugih dejavnosti.
4. Poslovni prostor v kleti objekta na naslovu Koroška cesta 29 v Kranju, stoječega
na zemljišču parcelna številka 321, stanovanjska stavba v izmeri 131 m2, dvorišče v
izmeri 93 m2, njiva v izmeri 83 m2 in stavba
v izmeri 12 m2, vpisanega v vložni številki 6
k.o. Kranj, v izmeri 152,69 m2, za izklicno
mesečno najemnino 79.398,80 SIT, ki ne
vsebuje davka, ki ga plačuje najemnik v
skladu z veljavno zakonodajo.
Poslovni prostor je primeren za opravljanje društvene dejavnosti.
III. Nepremičnine opredeljene v I. in II.
točki javnega razpisa bodo naprodaj oziroma oddane v najem na javni dražbi, ki bo v
sredo, 11. 8. 2004, ob 12. uri v sejni dvorani
št. 14 na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
IV. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije, pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti notarsko overjeno pisno
pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z
osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj do ponedeljka, 9. 8. 2004 do 12. ure
dostavile naslednje dokumente:
· pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o sedežu v Republiki Sloveniji oziroma
izpisek iz sodnega registra, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni
starejše od 30 dni,
· fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu, overjeno fotokopijo in navedbo
EMŠO, oziroma priglasitveni list DURS-a za
samostojnega podjetnika,
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· dokazilo od sodišča, da pravna oseba
ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
· potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
· potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do občine,
· davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
· izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
· potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki
jo bo dražil v primeru prodaje nepremičnine
oziroma potrdilo o nakazilu kavcije v višini
3 izklicnih mesečnih najemnin za nepremičnino, ki jo bo dražil v primeru oddaje v najem, na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj
številka 01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060004
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje varščina.«.
V. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma oddaji v najem se sklene najkasneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Mestna
občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
VI. V primeru prodaje nepremičnine bo
kupnino za nepremičnino izbrani ponudnik
poravnal na račun, št. 01252-0100006472
Mestne občine Kranj v roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
VII. V primeru prodaje nepremičnine davek na promet z nepremičninami oziroma
davek na dodano vrednost, stroške cenitve
nepremičnine, ter druge morebitne stroške
na podlagi pogodbe in stroške notarja plača
kupec.
VIII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz IV. točke tega razpisa,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, ki se oddajajo v najem lahko dvigajo najemnino za
večkratnik zneska 500 SIT,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena za m2 lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,
6. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
7. na draži uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno oziroma najemnino,
8. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,
9. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,

10. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
IX. V primeru prodaje nepremičnine se
izročitev nepremičnine in prenos lastništva
opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
X. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
XI. Ogled nepremičnin pod točko II/1 do
II/4 je možen na podlagi predhodnega dogovora na telefonsko številko 23-73-157,
Stanislav Koren.
XII. Natančnejše podatke o nepremičninah, ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve.
XIII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje posamičen program upravljanja, sklep
sveta Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe, lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj

Javne dražbe
Ob-19882/04
Občina Ljubno, Cesta v Republikaastke
12, 3333 Ljubno ob Savinji objavlja na podlagi sklepa občinskega sveta
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v lasti Občine
Ljubno
I. Predmet prodaje
1. Stanovanjska hiša z manjšim gospodarskim poslopjem, dvorišče in njiva, Cesta
v Republikaastke 43, Ljubno ob Savinji,
parc.št. 169 v skupni izmeri 402 m2, (od tega
– dvorišče v izmeri 201 m2, njiva v izmeri
102 m2, stanovanjska stavba v izmeri 70 m2
in gospodarsko poslopje v izmeri 29 m2),
vpisana pod vl. št. 96 k.o. Ljubno, last 1/1
celote. Izklicna cena: 5,000.000 SIT.
II. Pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo, fizične
osebe, ki bodo pred začetkom dražbe predložile potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije ali osebno izkaznico (izdano po 20. 6.
1998), pravne osebe, pa sklep o registraciji
v Republiki Sloveniji ter pooblastilo osebi, ki
draži za zastopanje na javni dražbi.
Dražitelj mora vplačati varščino v višini
10% od izklicne cene. Varščino dražitelj
vplača na transakcijski račun Občine Ljubno št. 01262-0100019077, odprt pri Banki
Slovenije UJP Žalec, s pripisom ‘’varščina
za nepremičnino vl. št. 96 k.o. Ljubno’’.
Dražitelju, ki na javni dražbi ne bo uspel,
bo varščina vrnjena brez obresti v petih
dneh po končani javni dražbi, uspelemu
dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
Na javni dražbi lahko sodelujejo tiste pravne in fizične osebe, ki bodo v začetku javne
dražbe predložile potrjen virmanski nalog ali
potrjeno položnico o plačilu varščine.
Izklicna cena se bo na javni dražbi povečevala najmanj za 50.000 SIT za nepremičnine, ki se dražijo.
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Kupec mora skleniti prodajno pogodbo v
10 dneh po javni dražbi; če v tem času pogodbe ne podpiše, se varščina zadrži.
Kupec mora plačati kupnino v 30 dneh
po sklenitvi prodajne pogodbe, pri čemer se
varščina všteva v kupnino. Če preostanka
kupnine ne plača v tem roku, velja, da je
odstopil od nakupa in se varščina zadrži.
Republikaok plačila je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
Stroške sestave prodajne pogodbe in
davek na promet nepremičnin plača prodajalec. Stroške overitve prodajne pogodbe
pri notarju in stroške zemljiškoknjižnega prepisa poravna kupec.
Lastninska pravica preide na kupca po
plačilu celotne kupnine.
Nepremičnine so naprodaj po sistemu
‘’videno–kupljeno’’.
Javna dražba bo dne: 25. 8. 2004 ob 12.
uri v sejni sobi Občine Ljubno, Cesta v Republikaastke 12, Ljubno ob Savinji.
Vse informacije in ogled nepremičnin so
na voljo na Občini Ljubno, Cesta v Republikaastke 12 ali na tel. 03/839-17-70.
Občina Ljubno

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec III.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom v Oddelku za okolje in prostor Občinske uprave
Občine Trebnje. Pisne ponudbe z dokazili o
izpolnjevanju pogojev ter življenjepisom pošljite v roku 10 dneh po objavi v Uradnem
listu RS na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, za natečajno komisijo.
Kandidati bomo o izboru ob izboru obvestili v 10 dneh po odločitvi. Vse informacije
v zvezi z opravljanjem konkretnega dela
podaja vodja Oddelka za okolje in prostor
mag. Štefan Velečič, tel. 07/34-81-112 oziroma direktor Občinske uprave mag. Janez
Slak tel. 07/34-81-102.
Občina Trebnje

Ob-20402/04
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepov Občinskega sveta občine Kobarid z dne
1. 7. 2004
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe: predmet prodaje so stanovanja in stavbno zemljišče na
naslednjih zemljiščih:
a) parc. št. 2640/15 k.o. Logje, garsonjera, 25,16 m²,
b) parc. št. 177/5 k.o. Kobarid, stanovanje, 43,80 m²,
c) parc. št. 499/3, k.o. Kobarid, stanovanje, 72,49 m²,
d) parc. št. 1783, k.o. Drežnica, stavbno
zemljišče, travnik 6. razred, 800 m².
II. Izhodiščne vrednosti posameznih
stanovanj:
a) Garsonjera št. 2 v pritličnem montažnem objektu, Logje 11; 25,16 m², po izklicni
ceni 874.815 SIT. V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami.
Najmanjši znesek višanja je 25.000 SIT.
b) Stanovanje 43,80 m² v kleti stanovanjskega bloka, Stresova ulica 4b, Kobarid, po
izklicni ceni 3,100.000 SIT. V izklicni ceni ni
zajet davek na promet z nepremičninami.
Najmanjši znesek višanja je 40.000 SIT.
c) Stanovanje 72,49 m² v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka, Stresova
ulica 4c, Kobarid, po izklicni ceni 9,250.000
SIT. V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami.
Najmanjši znesek višanja je 100.000
SIT.
d) Stavbno zemljišče, travnik 6. razred,
800 m² v Drežniških Ravnah, po izklicni ceni
1,600.000 SIT. V izklicni ceni ni zajet davek
na dodano vrednost v višini 20%.
Najmanjši znesek višanja je 80.000 SIT.
III. Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki se izkažejo, da so državljani
Evropske unije ali katerekoli izmed njenih
članic in pravne osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na območju Evropske unije ali ka-

terekoli izmed njenih članic, in ki predložijo
dokazilo o plačilu varščine.
2. Javna dražba po načelu videno – kupljeno.
3. Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega
prepisa, kakor tudi davek na promet z nepremičninami (pod točkami: a, b, c), oziroma
davek na dodano vrednost (pod točko: d),
plača kupec.
4. Dražitelji se morajo pred pričetkom
javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene za
nepremičnino (navesti št. parcele), ki jo
bodo dražili, na račun Občine Kobarid, št.:
01246-01000150011, s pripisom za javno
dražbo.
5. Rok za podpis pogodbe je 15 dni od
zaključka javne dražbe. Kupnino je kupec
dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se mu ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.
7. Lastništvo na prodanih nepremičninah preide na kupca s plačilom celotne
kupnine.
IV. Informacije: vsa dodatna pojasnila
dobijo interesenti na Občini Kobarid, tel.
38-99-200, faks 38-99-211, e-mail: obcina.kobarid@siol.net. Ogled nepremičnin je
mogoč po predhodnem dogovoru.
V. Javna dražba bo v torek, 17. 8. 2004
ob 11. uri na Občini Kobarid, Trg svobode
2, Kobarid.
Občina Kobarid

Razpisi delovnih
mest
Ob-19945/04
Občina Trebnje, Občinska uprava, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, razpisuje prosto
delovno mesto
svetovalec.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
gradbene smeri,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– reference in izkušnje na delovnem
področju,
– vozniški izpit za B kategorijo,
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– pisna izjava ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,

Stran

Št. 58/04
Ob-20025/04
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska
54, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec Državne revizijske komisije I (eno delovno mesto).
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: svetnik ali višji svetnik.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ekonomske,
pravne ali druge ustrezne smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj ali 2 leti delovnih izkušenj in pravniški državni izpit
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma če kandidat nima tega izpita, ga je
dolžan opraviti v letu dni od imenovanja v
naziv,
– znanje najmanj enega od svetovnih
jezikov,
– poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows.
Kandidat mora izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj
strokovno usposobljen, bo na poziv Državne revizijske komisije predložil naslednja
dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje Republike Slovenije,
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– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje točke.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Državne revizijske komisije, Slovenska 54, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana v roku 15 dni
od dneva objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva te objave.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/234-28-34 – Janja Kuralt Radi.
(opomba: uporabljeni izrazi v javnem
natečaju–svetovalec, svetnik, višji svetnik,
kandidat, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske).
Državna revizijska komisija
Št. 122-01/03-5-04
Ob-20027/04
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za
prestajanje kazni zapora, Dob pri Mirni,
8233 Mirna, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
paznik, pooblaščena uradna oseba.
Delovno mesto paznika je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
paznik III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge
opravljal v nazivu svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) in Zakonom o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– V. stopnja srednje splošne oziroma
druge ustrezne srednje šole,
– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit po ZIKS,
– vozniški izpit za kategorijo B,
– druga znanja, veščine in sposobnosti,
ki so potrebni za uspešno opravljanje dela,
– nekaznovanost,
– državljanstvo Republike Slovenije.
V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za delovno
mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega strokovnega upravnega izpita
in strokovni izpit po ZIKS, pod pogojem, da
bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravile najkasneje v letu dni
od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Zadnji dve dokazili lahko kandidat predloži najkasneje ob pogovoru. Natečajna
komisija bo strokovno usposobljenost kandidata presojala na podlagi pogovorov in
psihološkega testiranja.
Za čas opravljanja dela na delovnem mestu paznika se javnega uslužbenca obvezno
vključi v dodatno pokojninsko zavarovanje.
Delovno razmerje bo izbrani kandidat
sklenil za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom 3 me-
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secev. Delo bo opravljal na sedežu ZPKZ
Dob pri Mirni.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj v osmih dneh
po objavi na naš naslov s pripisom »Javni
natečaj«. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v petnajstih dneh po opravljenem postopku.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 07/304-70-10, int. 223 (Ivica Vitez od
8. do 15. ure).
Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni
Št. 01-119/2004-2
Ob-20090/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2,
Ljubljana, javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec II v Oddelku za evropske zadeve na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
višji pravosodni svetovalec III. Naloge na
tem delovnem mestu se lahko opravljajo
v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji
pravosodni svetovalec II in višji pravosodni
svetovalec III.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– višja raven znanja angleškega jezika,
– poznavanje prava Evropske unije,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
2. imenovanje v naziv:
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
II. Delovno razmerje bomo sklenili za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in trimesečnim poskusnim delom. Delo se
bo opravljalo v prostorih Državnega pravobranilstva Šubičeva 2, Ljubljana.
III. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o višji ravni znanja
angleškega jezika,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih.
IV. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj v 8 dneh od dneva

objave javnega natečaja na naslov: Državno
pravobranilstvo, Šubičeva 2, p.p. 649, 1000
Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj«.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri. Za dodatne informacije smo na voljo na tel. 01/244-10-02.
Državno pravobranilstvo
Su 010603/04-16
Ob-20091/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Okrajno sodišče v Mariboru objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
višji pravosodni svetovalec.
I. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovenga razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III.,
– višji pravosodni svetovalec II.,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Kadrovska služba,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
“javni natečaj”.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti na telefonski številki 02/23-47-323.
Okrajno sodišče v Mariboru
Ob-20093/04
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
objavlja prosto delovno mesto
učitelja razrednega pouka za določen
čas s polno delovno obveznostjo.
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Pogoji: potrebna je visoka izobrazba
ustrezne smeri in opravljen strokovni izpit.
Rok za oddajo prijave z dokazili je 8 dni
po izidu oglasa. Prijave pošljite na naslov:
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana, Ul.
Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana.
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana

bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij,
– vozniški izpit »B« kategorije,
– opravljeni državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit za urbanista,
– opravljen strokovni izpit upravnega
postopka,
– najmanj tri leta službenih izkušenj.
Delo se opravlja v nazivu višji svetovalec
I, II in III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivi višji svetovalec I.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in tri
mesečnim poskusnim delom. Delo se bo
opravljalo v prostorih občinske uprave občine Komen, Komen 86, Komen.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela do vključno
20. 8. 2004 na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Prijave morajo biti v
zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj
– urbanist«.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
05/731-04-52 (Andreja Krt).
Občina Komen

Št. 020-08-01-63/04
Ob-20279/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
višjega/e svetovalca/ke v Uradu za
prostorski razvoj v Sektorju za nacionalni prostorski razvoj v Oddelku za spremljanje stanja v prostoru.
Delovno mesto višji/e svetovalec/ke je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji/a svetovalec/ka III, II in I.
Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal v
nazivu višji/a svetovalec/ka III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
računalniške, geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
s poznavanjem področja informatike, podatkovnih baz, razvoja informacijskih sistemov,
programskega sistemskega okolja Windows, spletnih tehnologij in izdelave spletnih
strani, z izkušnjami na področju projektnega
vodenja ter imajo ustrezno znanje angleškega jezika.
Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka ima
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem. Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom s 5-mesečnim poskusnim delom.
Kandidat/ka bo delo opravljal na sedežu Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Ljubljana.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– pisna izjava o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti ter dejstva, da zoper
kandidata/ke ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani
kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
Ljubljana (s pripisom: Kadrovska služba,
za javni natečaj, višji svetovalec) ali na
elektronski naslov suzana.rudez@gov.si, pri

čemer veljavnost prijave v elektronski obliki
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-20321/04
Skladno z 58., 59. členom in drugim
odstavkom 70. člena ter prvim odstavkom
109. člena Zakona o javnih uslužbencih objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega razmerja za določen čas za opravljanja
pripravništva:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba vlade Republike Slovenije za strukturno
politiko in regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. pripravnik (m/ž) za določen čas 10
mesecev.
3. Pogoji za opravljanje dela: univ. dipl.
sociolog/sociologinja.
4. Dodatna znanja: višje znanje angleškega jezika.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati/tke
priložiti k prijavi: kandidati/tke morajo za
vsak pogoj naveden v točki 3 in 4 k prijavi
priložiti, fotokopijo ustreznega dokazila.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok za
vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov
naveden v 1. točki, s pripisom »javni natečaj
za pripravnika«, oziroma na elektronski naslov: Vesna Galijaševič/SVRP/GOV@SVN.
Nepopolne in prepozne vloge v izbirnem
postopku ne bodo upoštevane.
7. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.
8. Oseba, ki daje informacije: Tatjana
Šemrov, tel. 30-83-174, vsak delavnik med
9. in 11. uro.
Služba Vlade Republike Slovenije
za strukturno politiko
in regionalni razvoj
Št. 302/2004
Ob-20322/04
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek, razpisuje prosto delovno
mesto
učitelja-ice nemškega jezika in podaljšanega bivanja za določen čas s krajšim
od polnega delovnega časa.
Kandidati-ke morajo izpolnjevati pogoje,
določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 10107-02/04-1
Ob-20410/04
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, tel. 05/731-04-50, faks 05/731-04-60,
e-mail: obcina@komen.si, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
višji svetovalec – urbanist.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba gradbene smeri,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni

Stran

Št. 10102-01/04-1
Ob-20411/04
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, tel. 05/731-04-50, faks 05/731-04-60,
e-mail: obcina@komen.si, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec – pripravnik za družbene
dejavnosti.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij,
– vozniški izpit »B« kategorije.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas 12 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo se
bo opravljalo v prostorih občinske uprave
občine Komen, Komen 86, Komen.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela do vključno
20. 8. 2004 na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Prijave morajo biti v
zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj
– pripravnik«.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
05/731-04-52 (Andreja Krt).
Občina Komen
Št. 110-16/03-12
Ob-20429/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja Upravna enota Ljubljana javni natečaj
za uradniško delovno mesto
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referent oziroma referentka v Oddelku
za matične zadeve v Sektorju za upravne
notranje zadeve na katerem se delo lahko
opravlja v nazivih referent III, II ali I.
Pogoji: najmanj srednja strokovna izobrazba upravno administrativne, ekonomske
ali splošne smeri, 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, strokovni upravni izpit, strokovni izpit iz upravnega postopka, preizkus
s področja osebnih stanj in matičnih knjig,
trimesečno poskusno delo.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava, ter pogoje določene v Zakonu o javnih uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– da oseba ni pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila
obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pisni vlogi morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (kolikor ga imajo, sicer bo
moral izbrani kandidat oziroma kandidatka
izpit opraviti v roku enega leta po sklenitvi
delovnega razmerja),
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o opravljenem preizkusu s področja osebnih stanj in matičnih knjig,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem da zoper kandidata
oziroma kandidatko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom oziroma kandidatko sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.
Delo se opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-30-74 in 01/306-31-81.
Pisne vloge z dokazili posredujte v roku
8 dni na naslov: Upravna enota Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. Kandidate in kandidatke bomo o izbiri
obvestili v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Upravna enota Ljubljana

Druge objave
Ob-20412/04
Republika Slovenija, ki jo v postopku prodaje oziroma menjave poslovnega deleža
družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
d.o.o. in družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana zastopa Komisija za vodenje postopka prodaje (menjave) kapitalske naložbe Republike
Slovenije, ki predstavlja 64,57% poslovni
delež v družbi Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju: komisija),

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
na podlagi sprejetega Odloka o programu
prodaje državnega finančnega in stvarnega
premoženja za leti 2004 in 2005 (Uradni
list RS, št. 130/30), Uredbe o prodaji in
drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 123/03), ter Programom prodaje
kapitalske naložbe Republike Slovenije v
družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma menjavo
poslovnega deleža Republike Slovenije
v družbi Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana d.o.o. za poslovne deleže v
družbi Geoplin d.o.o.
1. Ta poziv je objavljen z namenom pridobitve nezavezujočih ponudb v postopku
javnega zbiranja ponudb za prodajo oziroma menjavo poslovnega deleža Republike
Slovenije v družbi Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o. za poslovne deleže v družbi
Geoplin d.o.o.
2. Predmet menjave je poslovni delež
Republike Slovenije v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., v višini,
ki bo glede na ocenjeno pošteno vrednost
omogočil menjavo in pridobitev dodatnega
največ 19% poslovnega deleža Republike
Slovenije v družbi Geoplin, d.o.o., in s tem
več kot 50% kontrolni delež.
3. Postopek menjave bo izveden v dveh
fazah. Prva faza vključuje predložitev nezavezujočih ponudb potencialnih ponudnikov,
ki izpolnjujejo predpisane kriterije in katerih
nezavezujoče ponudbe izpolnjujejo kriterije
po Programu prodaje kapitalske naložbe
Republike Slovenije, ki predstavlja 64,57%
poslovni delež v družbi Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju:
Program prodaje Te-Tol). Potencialni ponudniki pripravijo nezavezujoče ponudbe
na podlagi Programa prodaje Te-Tol ter
letnih poročil družb.
Druga faza je sestavljena iz dveh korakov, in sicer:
(i) predložitev zavezujočih ponudb, pripravljenih na osnovi skrbnih pregledov
družb s strani ponudnikov v podatkovni sobi
družb in razgovorov z vodstvi družb;
(ii) pogajanja in sklenitev pogodbe.
Po prvi fazi bo Komisija izbrala ponudnike, katerim bo dovoljeno nadaljevati z drugo
fazo ponudbe.
4. Postopek menjave bo izvršen v dveh
delih. Prvi del menjave obsega pridobitev
dodatnega najmanj 8% poslovnega deleža Republike Slovenije v družbi Geoplin,
d.o.o. in mora biti izvršen do 31. 11. 2004.
Drugi del menjave obsega pridobitev dodatnega največ še 11% poslovnega deleža
Republike Slovenije v družbi Geoplin, d.o.o.
Ljubljana in mora biti izvršen do 30. 6. 2005.
Menjalno razmerje bo enako za prvi in drugi
del menjave deležev.
Republika Slovenija ima pravico, da z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
kolikor izbrani ponudnik ne sprejme zaveze
za izvedbo drugega dela menjave deležev.
Postopek izvedbe menjave je opredeljen v Programu prodaje kapitalske naložbe
Republike Slovenije, ki predstavlja 64,57%
poslovni delež v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., ki je zainteresiranim
ponudnikom na razpolago pri predsednici
Komisije, Jasni Kalšek.
5. Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o. je organizirana kot družba z omeje-

no odgovornostjo z dvema družbenikoma
– Republiko Slovenijo in Mestno občino
Ljubljana. Osnovna dejavnost družbe je
trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi, poslanstvo družbe pa je
zagotoviti varno, zanesljivo ekonomično in
okolju prijazno proizvodnjo toplotne energije za potrebe daljinskega ogrevanja mesta
Ljubljane in električne energije za potrebe
elektroenergetskega sistema.
6. V ponudbi so ponudniki dolžni navesti
vse podatke, ki so zahtevani v Programu
prodaje Te-tol, zlasti višino deleža v Geoplinu d.o.o., ki so ga pripravljeni zamenjati za
delež v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana,
d.o.o. in menjalno razmerje.
Ponudbi so dolžni priložiti dokazila, zahtevana v Programu prodaje Te-tol. V primeru, da ponudbo predloži konzorcij, mora
biti ponudbi priložena tudi konzorcijska pogodba.
7. Ponudniki so dolžni pri Jasni Kalšek
prevzeti Program prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije, ki predstavlja
64,57% poslovni deleže v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o. Vsak
prevzemnik mora pred prevzemom le-tega
podpisati pogodbo o zaupnosti. Oseba, ki
podpiše pogodbo o zaupnosti se mora izkazati z originalnim pooblastilom prevzemnika, ki takšno osebo pooblašča za podpis
pogodbe o zaupnosti ter izročiti prodajalcu
izpisek ponudnika iz sodnega ali drugega
ustreznega registra, ki ni starejši od 30 dni.
8. Rok za predložitev nezavezujočih ponudb je 16. 8. 2004 do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele
na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do
16. 8. 2004 do 12. ure, v izvirniku v dveh
izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom:
»Ponudba za prodajo oziroma menjavo
poslovnega deleža Republike Slovenije v
družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
d.o.o. za poslovne deleže v družbi Geoplin
d.o.o. – Ne odpiraj«.
9. Ponudniki, ki bodo s strani komisije
pozvani za predložitev zavezujočih ponudb,
so dolžni za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 30,000.000 SIT na transakcijski račun Termoelektrarne Toplarne Ljubljana d.o.o., pri NLB št. 02924-0017425656.
10. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih
se bodo vrednotile ponudbe, so:
– velikost poslovnega deleža v družbi
Geoplin d.o.o., ki bo predmet menjave,
– ustreznost menjalnega razmerja za
Republiko Slovenijo,
– predviden rok za sklenitev menjalne
pogodbe,
– poslovni načrt z vključenim investicijskim programom za družbo Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana d.o.o.,
– boniteta ponudnika.
Vrstni red, v katerem so navedeni kriteriji
za vrednotenje ponudb, ne predstavlja nujno merila za pomembnost posameznega
kriterija.
11. 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 elementih. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki ali le s posameznimi od njih opravi
pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev
prodaje. Komisija lahko posameznim ponudnikom, s katerimi se opravijo pogajanja,
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omogoči dodaten skrbni pregled družbe.
Prav tako lahko komisija brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne da bi za to
navedla razloge.
12. Republike Slovenije ni zavezana prodati (oziroma menjati) svoj poslovni delež v
Termoelektrarni Toplarni Ljubljana, d.o.o. z
najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom.
13. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi menjalne pogodbe, ki se sklene
z izbranim ponudnikom, takšna pogodba
ne bo pričela veljati, če Vlada Republike
Slovenije ne bo izdala soglasja oziroma bo
pogodba nična, kolikor Vlada z njo ne bo
soglašala.
14. Dodatne informacije v zvezi Programom prodaje Te-tol ter postopkom prodaje
oziroma menjave lahko ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi Republike Slovenije, Jasni Kalšek, tel. 01/30-94-530, faks
01/30-94-591, e-mail: jasna.kalsek@gov.si,
in sicer vsak delavnik od 9. do 11. ure.
Republika Slovenija, ki jo zastopa
Komisija za vodenje postopka prodaje
(menjave) kapitalske naložbe
Republike Slovenije, ki predstavlja
64,57% poslovni delež v družbi
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana d.o.o.

navede ime, priimek in naslov upravičencev
z navedbo območij (kraji), kjer bo opravljal
prevoze mleka in jih dovažal v skupno zbiralnico. Vlogi morajo biti priložena naslednja
dokazila in dokumentacija:
– izjava organizatorja prevoza mleka, da
odkupa mleka na navedenem območju ne
organizirajo mlekarne,
– število kilometrov, ki jih bo prevoznik za
upravičence dnevno opravil,
– količina dnevno prevoženega mleka,
– obračun mesečno že nastalih stroškov
prevoza mleka za šest mesecev, to je od januarja do julija 2004 ter predračun stroškov
prevoza mleka za drugo šestmesečje leta
2004, z navedbo vsakega stroška posebej
(prevoz, delo…).
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnaval pristojni
oddelek ob pridobitvi mnenja odbora za
kmetijstvo in gozdarstvo. Z izbranim ponudnikom prevoza mleka za posamezno
področje bo Občina Litija sklenila pogodbo
za subvencioniranje stroškov organizacije
zbiranja mleka.
Pristojni oddelek ima od posameznega organizatorja prevoza mleka pravico
zahtevati dodatna pojasnila in dodatno
dokumentacijo, kolikor je to potrebno za
ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje
pogojev za pridobitev posameznih proračunskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Organizatorji prevoza mleka, katere pristojni oddelek ne bo izbral za prevoz mleka,
bodo o tem pisno obveščeni v roku 60 dni
po izteku pozivnega roka.
6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 15. 8. 2004.
Organizatorji prevoza mleka lahko vloge
oddajo v tajništvu Občine Litija, soba 44 (II.
nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno
po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na
hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja
in na prednji strani ovojnice z označbo “Javni poziv sofinanciranje stroškov organizacije
zbiranja mleka 2004” na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način
in v roku iz 6. točke tega poziva, se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija

Ob-20431/04
Vabilo k dajanju ponudb za izdelavo
projektne dokumentacije in dobavo
opreme za sožig lesnih sekancev na
kotlu 3
Termoelektrarna toplana Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi
k dajanju ponudb za izdelavo projektne dokumentacije in dobavo opreme za sožig
lesnih sekancev na kotlu 3.
Predmet razpisa: izdelava projektne dokumentacije in dobava opreme za sožig lesnih sekancev na kotlu 3, kateremu je osnovno gorivo rjavi premog, pregled in potrditev
projektov, nadzor nad montažo opreme, in
sodelovanje pri zagonu naprave. Sožig pomeni skupno izgorevanje premoga in lesnih
sekancev.
Razpisna dokumentacija z ostalimi informacijami je od 26. 7. 2004 na voljo v
Termoelektrarni toplarni Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pisarna št.
28, I. nad. (Jasmin Rebselj, tel.: +386 1 58
75 247, faks +386 1 58 75 217), ki se jo
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure. Cena razpisne dokumentacije je 36.000
SIT (z DDV). Znesek je potrebno nakazati
na račun št. 02924-0017425656 s pripisom
“RD - Izdelava projektne dokumentacije in
dobava opreme za sožig lesnih sekancev na
kotlu 3”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo za indetifikacijo za davek na dodano
vrednost. Razpisno dokumentacijo se lahko
zahteva tudi po pošti.
Rok za oddajo ponudb je 8. 9. 2004 do
10. ure.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 131-7/04
Ob-20403/04
Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, ponuja možnost
namestitve samopostrežnih avtomatov za
kavo, druge tople in hladne napitke ter prigrizke v prostorih bolnišnice v Šempetru in
v Stari Gori.

Pogoji:
– ponudnik mora namestiti najmanj 18
aparatov na dogovorjenih lokacijah v bolnišnici,
– ponudnik mora ponuditi povračilo stroškov namestitve v višini najmanj 800 EUR
letno za vsak nameščeni avtomat,
– sklenitev pogodbe za obdobje treh let s
pričetkom veljavnosti s 1. 1. 2005; bolnišnica si pridržuje pravico enostranske odpovedi pogodbe brez obrazložitve s trimesečnim
odpovednim rokom in brez obveznosti za
bolnišnico.
Rok za oddajo ponudb: 17. 8. 2004 do
14. ure.
Kraj oddaje ponudb: Splošna bolnišnica
»dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Padlih
borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, tajništvo upravne službe.
Način oddaje ponudbe: ponudbo je
možno oddati osebno ali po pošti. Ponudba
mora biti v zaprti kuverti, na kateri morata
biti navedena naslovnik in pošiljatelj ter pripisano: Ne odpiraj – ponudba za postavitev
samopostrežnih avtomatov.
Odpiranje ponudb bo javno in komisijsko.
Ponudniki bodo o datumu, času in kraju odpiranja pisno obveščeni.
Kriterij za izbor najugodnejše ponudbe:
izbrana bo ponudba ponudnika, ki bo ponudil najvišje povračilo stroškov za namestitev
samopostrežnih avtomatov. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba.
Splošna bolnišnica
»dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 321-1/2004
Ob-19892/04
Na podlagi 10. člena Pravilnika o financiranju kmetijstva v Občini Litija (Ur. l. RS, št.
40/02 in 92/02), Občina Litija izdaja
javni poziv
za sofinanciranje stroškov organizacije
zbiranja mleka v letu 2004
1. Razpisana sredstva – znesek javnega poziva: v proračunu Občine Litija za leto
2004 so v okviru postavke “Subvencioniranje prevoza mleka”, zagotovljena sredstva
za sofinanciranje stroškov organizacije zbiranja mleka, v višini 6,000.000 SIT.
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov organizacije zbiranja mleka iz
območja Občine Litija.
Upravičenci do subvencije so kmetje iz
območja Občine Litija, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mleka.
Občina Litija sklene, na podlagi objavljenega javnega poziva, z izbranim ponudnikom za prevoz mleka za posamezno
območje, pogodbo za subvencioniranje prevoza mleka. Upravičenci so v skladu s Pravilnikom o financiranju kmetijstva v Občini
Litija, upravičeni do subvencije za obdobje
od januarja 2004 do porabe sredstev.
Višina subvencije se določi v pogodbi
glede na razpoložljiva proračunska sredstva v absolutnem znesku 1,5 SIT/liter prevoženega mleka.
3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni
poziv se v imenu upravičencev prijavi organizator prevoza mleka. Upravičenci – kmetje morajo izpolnjevati naslednji pogoj: stalno
bivališče na območju Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Organizator prevoza mleka v imenu
upravičencev vloži vlogo za pridobitev subvencije. V vlogi organizator prevoza mleka
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Ob-20146/04
Na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03
in 67/03), 41. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) in Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2004 (Uradni list RS, št. 24/04), objavlja
Občina Trebnje
javni poziv
za pridobitev sredstev za izobraževanje
in strokovno usposabljanje podjetnikov
in obrtnikov v Občini Trebnje za leto
2004
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje; tel:
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet javnega poziva: predmet
javnega poziva je dodelitev sredstev iz
občinskega proračuna za programe izobraževanja in strokovnega usposabljanja
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podjetnikov in obrtnikov, ki so člani OOZ
Trebnje za leto 2004.
3. Na javni poziv se lahko prijavijo: izvajalci izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov za člane
OOZ Trebnje.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu: na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Trebnje;
– program omogoča vključevanje podjetnikov in obrtnikov iz Občine Trebnje, ki
so člani OOZ Trebnje;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe, ki bodo izvedeni v letu 2004;
– prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa;
– pridobljena sredstva za namen, kot določa javni poziv, bodo porabili v letu 2004;
– prijavitelji niso pridobili sredstev za sofinanciranje teh programov na osnovi drugih javnih razpisov oziroma pozivov Občine
Trebnje (predloži izjavo).
5. Kriteriji za dodelitev sredstev:
Pri ocenjevanju prispelih prijav se bodo
upoštevali sledeči kriteriji:
– prijavitelj s svojim delovanjem pomembno prispeva k spodbujanju in razširjanju izobraževanja in strokovnega usposabljanja podjetnikov in obrtnikov, ki so člani
OOZ Trebnje: do 10 točk;
– prijavitelj izvaja programe, ki vključuje
programe potrebne za izvajanje osnovne
dejavnosti: do 40 točk;
– prijavitelj izvaja programe namenjene
podjetnikom in obrtnikom začetnikom: do
20 točk;
– trajanje programa: do 10 točk;
– število udeležencev: do 20 točk;
Skupaj možnih: 100 točk.
6. Vrednost razpisanih sredstev, za izobraževanje in strokovno usposabljanje
podjetnikov in obrtnikov v Občini Trebnje za
leto 2004 znaša 1,700.000 SIT.
Občina bo sofinancirala posamezne
programe, ob izpolnjevanju pogojev, največ
do višine 50%, in sicer se sofinanciranje
zaključi s porabo razpoložljivih sredstev
proračuna.
Prijava na javni poziv mora vsebovati:
termin in trajanje izobraževanja oziroma
strokovnega usposabljanja, konstrukcijo
prihodkov in odhodkov, vsebino oziroma
naziv izobraževanja oziroma strokovnega
usposabljanja, število udeležencev; dokazilo o članstvu OOZ Trebnje.
Tako izdelana prijava, ki bo izpolnjevala
pogoje iz četrte točke tega javnega poziva,
bo obravnavana kot popolna. Nepopolne
prijave ne bodo obravnavane.
8. Javni poziv se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
9. Rok za predložitev prijave: prijavo
dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko do 31. avgusta 2004, na
naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje z oznako ne odpiraj – prijava na
javni poziv – izobraževanje in strokovno
usposabljanje 2004. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv in
naslov (sedež).
10. Oddelek za gospodarstvo Občine
Trebnje v 15 dneh po zaključku javnega
poziva pripravi predlog izbora izvajalcev, ki
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ga posreduje županji. O izidu javnega poziva bodo prijavitelji obveščeni s sklepom županje o izboru prejemnikov sredstev. Zoper
sklep županje prijavitelj lahko vloži pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj
strinja s pogoji ter kriteriji javnega poziva.
11. Medsebojna razmerja med Občino
Trebnje in izbranim izvajalcem se bodo uredila s pisno pogodbo.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim
pozivom dobijo interesenti na Oddelku za
gospodarstvo Občine Trebnje, pri Mojci Pekolj (tel. 07/348-11-20)
Občina Trebnje
Št. 465-02-7/2003
Ob-20407/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: nepremičnina parc.
št. 1031/3, zelenica, v izmeri 120 m2 in nepremičnina parc.št. 1031/12, zelenica, v izmeri 76 m2, k.o. Šmihel pri Novem mestu.
3. Planska namembnost navedenih zemljišč in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št.
350-06-1792/2003 z dne 5. 11. 2003, ki je
na vpogled pri občinskem organu.
4. Izhodiščna cena: Izhodiščna cena
nepremičnine parc. št. 1031/3, zelenica,
v izmeri 120 m2 in nepremičnine parc.št.
1031/12, zelenica, v izmeri 76 m2, k.o.
Šmihel pri Novem mestu, na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke na dan 16. 2. 2004 znaša
1,314.031,56 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet
davek na dodano vrednost.
5. Nepremičnini se prodajata v celoti po
načelu videno-kupljeno.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko, številko
transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,

– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
8. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka mora to navesti v prijavi in zanj posredovati zahtevane podatke.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila. Če
izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v
navedenem roku, bo Mestna občina Novo
mesto zadržala njegovo kavcijo in sklenila
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne
občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in
postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki bo po
zaključenem postopku predlagala županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Rok za plačilo kupnine: Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške
notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
12. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo
na Mestni občini Novo mesto, Oddelku za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel. 07/39-39-293
ali na tel. 07/39-39-290 in 07/39-39-292.
13. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
14. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj
– ponudba za nakup nepremičnine – Westrova ulica«.
Rok za oddajo ponudb je 15. 8. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Št. 465-02-6/2004
Ob-20408/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: Nepremičnina parc.
št. 2723/1, sadovnjak 2, v izmeri 348 m2,
k.o. Bela cerkev.
3. Zemljišče parc. št. 2723/1, sadovnjak
2, v izmeri 348 m2, k.o. Bela cerkev nima
lastnega dostopa, dostop je možen le preko
sosednjih zemljišč.
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Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št.
350-06-1933/2003 z dne 25. 11. 2003, ki je
na vpogled pri občinskem organu.
4. Izhodiščna cena: Izhodiščna cena nepremičnine parc. št. 2723/1, sadovnjak 2,
v izmeri 348 m2, k.o. Bela cerkev, na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke na dan 4. 5. 2004 znaša
836.625,14 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet
davek na dodano vrednost.
5. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko, številko
transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
8. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka mora to navesti v prijavi in zanj posredovati zahtevane podatke.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila. Če
izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v
navedenem roku, bo Mestna občina Novo
mesto zadržala njegovo kavcijo in sklenila
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbene cene. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne
občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in
postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki bo po
zaključenem postopku predlagala županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Rok za plačilo kupnine: Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške
notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
12. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo

– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
8. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka mora to navesti v prijavi in zanj posredovati zahtevane podatke.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila. Če
izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v
navedenem roku, bo Mestna občina Novo
mesto zadržala njegovo kavcijo in sklenila
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne
občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in
postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki bo po
zaključenem postopku predlagala županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške
notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
12. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo
na Mestni občini Novo mesto, Oddelku za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel. 07/39-39-293
ali na tel. 07/39-39-290 in 07/39-39-292.
13. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
14. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine – Bršljin«.
Rok za oddajo ponudb je 15. 8. 2004.
Mestna občina Novo mesto

na Mestni občini Novo mesto, Oddelku za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel. 07/39-39-293
ali na tel. 07/39-39-290 in 07/39-39-292.
13. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
14. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine – Bela cerkev«.
Rok za oddajo ponudb je 15. 8. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Št. 465-02-21/2003
Ob-20409/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: nepremičnina parc.
št. 645/18, parkirišče, v izmeri 227 m2, k.o.
Bršljin.
3. Planska namembnost navedenega
zemljišča in pogoji za posege v prostor so
navedeni in razvidni iz lokacijske informacije
št. 350-06-1127/2003 z dne 18. 7. 2003, ki je
na vpogled pri občinskem organu.
4. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
nepremičnine parc. št. 645/18, parkirišče,
v izmeri 227 m2, k.o. Bršljin, na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke na dan 16. 2. 2004 znaša
1,319.098,48 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet
davek na dodano vrednost.
5. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje
podatke: ime in priimek, naslov stalnega
bivališča, EMŠO, davčno številko, številko
transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
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Ob-19884/04
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) razpisuje
javno ponudbo
Predmet javne ponudbe je oddaja v
najem in upravljanje smučišča Sviščaki (v
nadaljevanju: smučišče Sviščaki), kar obsega: vlečnice z opremo in dokumentacijo:
vlečnico Sviščaki (št. 1), vlečnico POMA
(št. 3), vlečnico UDNIK (št. 5), zemljišča
pod vlečnicami in funkcionalno zemljišče
potrebno za uporabo vlečnic, teptalni stroj
LEITNER PISTENRAUPE LH 420 komplet,
garažo za teptalni stroj, opremo in inventar
ter pripadajočo dokumentacijo.
Smučišče Sviščaki se oddaja v najem in
upravljanje za dobo največ 5 let.
Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe. Ponudnik mora izpolnjevati
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predpise in pogoje za poslovno dejavnost,
za katero se oddaja v najem in upravljanje
smučišče Sviščaki.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis javne ponudbe lahko dobijo ponudniki v času trajanja razpisa in sicer vsak
delovni dan od 8. do 11. ure na sedežu
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, II. nadstropje, tajništvo,
soba št. 3.
Upoštevane bodo popolne ponudbe na
predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili ter prilogami, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah z
oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem
in upravljanje Smučišča Sviščaki« in bodo
prispele najkasneje do 10. 8. 2004 do 12.
ure, na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na
zadnji (hrbtni) strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Nepopolnih in nepravočasnih ponudb
komisija ne bo upoštevala. Prav tako ne bo
upoštevala vlog ponudnikov, ki imajo v najemu poslovni prostor ali zemljišče občine,
vendar kršijo določila najemne pogodbe.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka javne ponudbe. Izbrani ponudnik
je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v 30
dneh. Če pogodba ni sklenjena v navedenem roku, se šteje, da je ponudnik odstopil
od pogodbe.
Občina si pridržuje pravico ustaviti postopek javne ponudbe. Občina si pridržuje tudi
pravico, da po pregledu ponudb ne sklene
pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled smučišča Sviščaki po predhodnem telefonskem
dogovoru, tel. 05/71-41-361, Ivan Barba,
inž., direktor občinske uprave.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 81/04
Ob-19946/04
Občina Markovci objavlja na podlagi 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
sklepa Občinskega sveta Občine Markovci,
sprejetega 17. 6. 2004
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Markovci
Predmet prodaje so stavbna zemljišča:
1. parc. št. 258/28 pašnik, gozd, v izmeri
3081 m2, vpisana v vložku 525 k.o. Nova
vas pri Markovcih,
2. parc. št. 258/20 gozd, v izmeri
1965 m2, vpisana v vložku 525 k.o. Nova
vas pri Markovcih,
3. parc. št. 258/1 gozd, v izmeri
1748 m2, vpisana v vložku 525 k.o. Nova
vas pri Markovcih.
Vsa zemljišča se nahajajo v obrtni coni v
Novi vasi pri Markovcih v t.i. Novem Jorku,
ki je v ureditvenem območju P13-01 namenjeno proizvodni dejavnosti, storitveni
dejavnosti, parkirišču in skupnim centralnim
dejavnostim.
Cena za m2 stavbne parcele je 17,44
EUR, preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila + 20%
DDV.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja
se plača komunalni prispevek v višini
370 SIT/m2.
V kupnino je vključeno opremljeno stavbno zemljišče, (ceste, fekalna in meteorna
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kanalizacija, vodovod, električna napeljava,
CATV in TK ter javna razsvetljava).
Zemljišča se bodo prodala pod naslednjimi plačilnimi pogoji: 2-letni moratorij na
odplačevanje, 3-letna brezobrestna doba
odplačevanja (12 zaporednih tromesečnih
obrokov), vendar se vrednost ohranja v
EUR.
Prodajalec si pridržuje predkupno pravico od dneva 100% plačila za obdobje 5 let
pod enakimi plačilnimi pogoji. Terjatev prodajalca se zaznamuje z vknjižbo zastavne
pravice na nepremičninah, ki so predmet
kupne pogodbe, v zemljiški knjigi se zaznamuje izvršljivost terjatve, zavarovane z
zastavno pravico, ob zapadlosti terjatve se
opravi izvršba zaradi poplačila iz predmeta
zavarovanja.
Ponudbo za nakup zemljišč lahko dajo
pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbeniki za nakup zemljišča svoje
pisne ponudbe pošljejo do 10. avgusta 2004
najkasneje do 12. ure ali jih osebno oddajo
na naslovu: Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »ponudba za nakup stavbnih parcel
v obrtni coni – ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo
vplačati varščino v višini 20% od postavljene cene na TRR Občine Markovci številka
01368-0100017763. Dokazilo o plačilu
varščine je potrebno priložiti k ponudbi.
Položena varščina se šteje v kupnino. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo
vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih
dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najkrajši plačilni rok od postavljenega roka plačila.
Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo v obliki notarskega zapisa najkasneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši
ponudnik. Če kupec v tem roku ne podpiše
kupoprodajne pogodbe oziroma notarskega
zapisa, 50% varščine zapade in velja, da je
odstopil od pogodbe.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 10. 8. 2004 ob 13. uri na sedežu Občinske uprave Občine Markovci v Markovcih 43, p. Markovci, lahko sodelujejo tudi
ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim
pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni.
Stroške sestave notarskega zapisa, stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo
in druge morebitne stroške plača kupec.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
Interesenti za nakup parcel dobijo vse
informacije v zvezi s prodajo na Občinski
upravi Občine Markovci, Markovci 43 ali po
telefonu 02/788-88-80, kontaktna oseba je
Marinka Kolenko in Janko Širec.
Občina Markovci
Ob-20401/04
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in skle-

pov Občinskega sveta občine Kobarid z dne
1. 7. 2004
javno ponudbo
za prodajo stanovanjske hiše v lasti
Občine Kobarid
1. Naročnik: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, tel. 05/38-99-200.
2. Predmet javne ponudbe: prodaja zasedene stanovanjske hiše v Sedlu 42, parc.
št. 1075/10, v izmeri 92,57 m2. Hiša je naseljena z najemnikom, ki ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico.
3. Izhodiščna vrednost objekta
Izklicna cena za nepremičnino iz prejšnje
točke znaša 3,200.000 SIT.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet z
nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami in stroške notarske overitve pogodbe, vključno s stroški zemljiškoknjižnega
prepisa, nosi kupec.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena, pri čemer se upoštevajo tudi pretekla vlaganja v objekt.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno-kupljeno.
b) Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek, oziroma firmo kupca
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe (ki ne sme biti starejše od
30 dni).
c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kobarid,
št.: 01246-01000150011 in so državljani
Evropske unije ali katerekoli izmed njenih
članic. Izbranemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni po
končanem izboru.
d) Vsi ponudniki bodo pismeno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
f) Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
g) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec v
navedenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
6. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico. O
uveljavljanju predkupne pravice se mora
najemnik stanovanja pisno izjasniti v roku
3 dni od obvestila o prejeti najvišji ponujeni
ceni.
7. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 17. 8. 2004
do 9. ure na naslov: Občina Kobarid, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine
– Ne odpiraj«. Ponudbi mora biti priloženo
potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe, ki
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bodo prispele po tem roku, se bodo štele
za neveljavne. Javno odpiranje ponudb bo
v torek, 17. 8. 2004 ob 10. uri v prostorih
Občine Kobarid.
8. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o objektu, ki se
prodaja, na Občini Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, tel. 05/389-92-00. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kobarid

zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 01/04
Ob-20432/04
Europolimer, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, v
stečaju objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo terjatev stečajnega dolžnika
Europolimer, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., v stečaju, Obrtniška
ulica 9, 3240 Šmarje pri Jelšah
Predmet prodaje: terjatve stečajnega
dolžnika do Seca Plast, d.o.o., Laško v znesku 6,078.507,37 SIT in do Sadar Andrej,
s.p., Laško v znesku 1,770.035 SIT vse
skupaj kot celota.
Pogoji prodaje:
– pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa
mora podpisati odgovorna oseba;
– ponudbo lahko pošlje fizična ali pravna
oseba. Fizična oseba mora ponudbi priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi
katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna
oseba mora priložiti sklep o registraciji ter
pooblastilo za zastopanje;
– ponudba mora vsebovati navedbo ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme biti
daljši od spodaj navedenega;
– resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine v višini 10% od cene, ki jo ponudi, na
transakcijski račun stečajnega dolžnika
06000-0511089031 najkasneje do izteka
roka za pošiljanje ponudb;
– kupec je dolžan prodajno pogodbo
podpisati v roku 8 dni od pravnomočnosti
sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, sicer zapade plačana varščina v korist
stečajne mase;
– kupnino je kupec dolžan v celoti plačati najkasneje v roku 15 dni po podpisu
pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi, plačana varščina pa zapade v korist
stečajne mase;
– kupec poleg ponudbene cene plača
morebitne davščine in vse ostale morebitne
dajatve;
– kupec mora pred podpisom pogodbe
podati izjavo po 153. členu zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji;
– prevzem terjatev je naslednji dan po
plačilu celotne kupnine;
– Europolimer, d.o.o., v stečaju ni zavezan k sprejetju prispelih ponudb.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za
zbiranje ponudb;
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili v petih dneh od
pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju
za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
Pošiljanje ponudb: pisne ponudbe naj
ponudniki pošljejo v zaprti pisemski ovojnici v osmih dneh po objavi tega oglasa
na naslov: Okrožno sodišče v Celju, Pre-

šernova ulica 22, 3000 Celje z oznako
“Ponudba za odkup – opr. št. St 4/98 – Ne
odpiraj”.
Europolimer, d.o.o.
Šmarje pri Jelšah, v stečju
Ob-20110/04
Edini družbenik družbe Marketing d.o.o.
Trzin, vpisan v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod reg. št. vložka
1/03690/00, je dne 15. 7. 2004 sprejel
sklep, da se zoper družbo Marketing d.o.o.,
Dobrave 6, Trzin na podlagi 373. člena Zakona o gospodarskih družbah uvede likvidacijski postopek. Skladno z določbo 381.
člena Zakona o gospodarskih družbah
likvidacijski upravitelj Ilić Darko, stanuje
Chengdujska 16, 1000 Ljubljana poziva
upnike, da v roku 30 dni, šteto od dneva te
objave likvidacijskemu upravitelju prijavijo
svoje terjatve.
Marketing d.o.o. Trzin
likvidacijski upravitelj
Ilić Darko

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 25201-2336/2003 0204 Ob-20085/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-8/2002 z dne 4. 9. 2002, na podlagi
44. člena Zakona o tujcih – uradno prečiščeno besedilo (ZTuj-1-UPB1, Uradni
list RS, št. 108/02) in 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (ZUP,
Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02),
po uradni dolžnosti, v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za prvo prebivanje
Bahtjarju Shali, z zadnjim prebivališčem
na naslovu Srbija in Črna gora, Qendrese,
naslednji sklep:
Bahtjarju Shali, roj. 2. 5. 1982, v kraju
Qendrese, Srbija in Črna gora, z zadnjim
prebivališčem na naslovu Srbija in Črna
gora, Qendrese, se v postopku razveljavitve dovoljenja za prvo prebivanje, postavi
začasna zastopnica Majda Struna, delavka
tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem postopku, dokler ne nastopi
stranka sama.
Št. 2/05-08-21102-355/2004-14 Ob-20094/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Lokar Marjane, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Lokar Marjani, roj. 22. 3. 1954, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Ljubljani, Ravbarjeva ulica 3, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi

Stran

Št. 2/05-06-026-768/2000-4 Ob-20095/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: N.K. Šiška Sladkosned
94, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Pod hribom 22, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: N.K. Šiška Sladkosned
94, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Pod hribom 22, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Ob-20096/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja Kulturnega društva Albancev
»Skenderbeu«, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Trubarjeva cesta 36,
po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Kulturnemu društvu Albancev »Skenderbeu«, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Trubarjeva cesta 36,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-232/2002-2
Ob-20097/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja Zveze astronavtičnih in raketnih
organizacij Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Lepi pot 6, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Zvezi astronavtičnih in raketnih organizacij Slovenije, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Lepi pot 6, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
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Št. 2/05-06-02003-233/2002-2
Ob-20099/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Zveze organizacij umstvenih ustvarjalcev Slovenije, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Tomšičeva 12, po
uradni dolžnosti naslednji sklep,
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Zvezi organizacij umstvenih ustvarjalcev
Slovenije, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Tomšičeva 12, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-177/2002-6
Ob-20100/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja Društva ljubiteljev Ljubljanskega barja,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Štefanova 9, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– Društvu ljubiteljev Ljubljanskega barja,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Štefanova 9, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-22-02003-171/2002-7
Ob-20102/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Društvo »TIMI«,
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Kersnikova 2, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo »TIMI«, Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Kersnikova 2, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-11-02003-171/2002-6
Ob-20104/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
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splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Teniški klub
»COCKTA«, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Slovenčeva 19, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Teniški klub »COCKTA«, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Slovenčeva 19, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-11-02003-148/2002-6
Ob-20105/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Platožer, Zadvor,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Cesta II. grupe odredov 43, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Platožer, Zadvor,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu
Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-11-02003-143/2002-7
Ob-20106/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Kolesarsko
društvo AS, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Cesta v Kleče 12, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Kolesarsko društvo
AS, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Cesta v Kleče 12, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-11-02003-130/2002-6
Ob-20107/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.

65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Pevsko društvo »Rožmarin« Nadgorica, z zadnjim
znanim sedežem na naslovu v Nadgorici,
Nadgorica 18, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Pevsko društvo »Rožmarin« Nadgorica, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Nadgorica, Nadgorica 18,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler so podani
razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 209-35/2003-1221
Ob-20348/04
Upravna enota Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), v zvezi z 8. členom
Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št.
9/01) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št. 031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000
v upravni zadevi ugotavljanje dejanskega
stalnega prebivališča Anite Daskijević,
sedaj neznanega prebivališča, naslednji
sklep:
I. Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice, se postavi za začasno
zastopnico Aniti Daskijević, roj. 20. 1. 1966,
s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Kettejeva ul. 1, Brežice, sedaj neznanega prebivališča.
II. Začasna zastopnica bo sodelovala
samo v postopku oziroma pri dejanju za
katerega je postavljen, in le toliko časa, dokler so podani razlogi za to.
III. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 209-566/2002-1221
Ob-20349/04
Upravna enota Brežice izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), v zvezi z 8. členom
Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št.
9/01) in pooblastila načelnika Upravne enote Brežice št. 031-1/00-1 z dne 3. 4. 2000
v upravni zadevi ugotavljanje dejanskega
stalnega prebivališča Aleksandra Ilinčiča,
sedaj neznanega prebivališča, naslednji
sklep:
I. Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice se postavi za začasno
zastopnico Aleksandru Ilinčiću, roj. 26. 7.
1969, s prijavljenim stalnim prebivališčem
na naslovu Cesta bratov Cerjakov 37, Brežice, sedaj neznanega prebivališča.
II. Začasna zastopnica bo sodelovala
samo v postopku oziroma pri dejanju za
katerega je postavljen, in le toliko časa, dokler so podani razlogi za to.
III. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 321-1/2004-0401
Ob-20406/04
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo, izdaja
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS št.
80/99, 70/00 in 52/02) in po pooblastilu
načelnika Upravne enote Murska Sobota
št. 031-2/2004-0002 z dne 1. 6. 2004, v

80 / 23. 7. 2004 /

5161

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

upravni zadevi uvedbe komasacijskega
postopka Motvarjevci, po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskim udeležencem: Balajc Helena,
Francija, Balog Franc, Avstrija, Bauer Klara roj. Balogh, Madžarska, Bedok Evgen,
neznana država, Bedok Franc, neznano
bivališče, Bedok Janez, Madžarska, Bedok Koloman, Francija, Bedok Štefan,
Madžarska, Dora Aleksander, Amerika,
Dora Dionizij, Madžarska, Dora Evgen,
Nemčija, Fuzy Elvira roj. Janko, Švica,
Hajba Gizela roj. Balajc, Francija, Hajba
Pavel, Avstrija, Janko Koloman, Madžarska, Koša Lidija roj. Balogh, Madžarska,
Laslo Frančiška roj. Balogh, Madžarska,
Majer Deziderij, Amerika, Morant Edita,
Francija, Novaček Olga roj. Šardi, Avstrija, Pongrac Julij, Madžarska, Reder Marija
roj. Balajc, Madžarska, Šebok Matilda roj.
Toth, Madžarska, Šoss Elek, Madžarska,
Šoss Evgen, Madžarska, Šoss Koloman,
Madžarska, Toth Irena roj. Lenarčič, Madžarska, Toth Viljem, Francija, Vaš Etelka
roj. Toth, Madžarska, Višinka Žužana roj.
Molnar, Nemčija, Voroš Gizela roj. Šoss,
Madžarska in Vugrinec Zoltan, Madžarska,
se postavi Franc Cipot, župan občine Moravske Toplice.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče
stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen
zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

ki od Intesa nabavljajo pšenično moko za
proizvodnjo proizvodov na trgih pekarstva,
svežih slaščičarskih izdelkov in zamrznjene
hrane. Urad je kot upoštevna trga določil trg
pšenične moke in trg trajnih testenin v Republiki Sloveniji.
Ob upoštevanju različnih dejavnikov je
Urad ugotovil, da se na upoštevnem trgu
pšenične moke v RS konkurenčni pritisk
povečuje, zato koncentracija na tem upoštevnem trgu ne bo povzročila izločitve ali
bistvenega zmanjšanja učinkovite konkurence. Prav tako ni nevarnosti, da bi zaradi
koncentracije prišlo do vertikalnega zaprtja dostopa do katerega od nadaljnjih trgov.
Tudi na upoštevnem trgu trajnih testenin v
Sloveniji v primeru obravnavane koncentracije glede na stanje konkurence, odpiranje
trga in s tem vedno večje integriranosti s
trgi drugih, zlasti sosednjih držav EU, ter
potencialne konkurence, ki predstavlja
pritisk na udeležence koncentracije, po
ugotovitvah Urada ne obstaja nevarnost
ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite
konkurence. Koncentracija je tako skladna
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 114-16/2004-310
Ob-20083/04
Pravila sindikata SKEI Sindikalna
podružnica KAL-KO-PREM d.o.o., Nicina 12, Prevalje, ki so hranjena na Upravni
enoti Ravne na Koroškem, na podlagi odločbe številka 114-4/02-309, z dne 10. 5.
2002 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 8, z dne 10.
5. 2002, se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 028-9/2004-0202024
Ob-20084/04
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Osnovne organizacije zveze svobodnih sindikatov Slovenije – Pleskar
d.d. Ptuj, Ul. Heroja Lacka 5, 2250 Ptuj.
Naziv pravil: Pravila osnovne organizacije ZSSS Pleskar d.d. Ptuj.
Ime sindikata: Osnovna organizacija
zveze svobodnih sindikatov Slovenije
– Pleskar d.d. Ptuj.
Sedež sindikata: Ul. Heroja Lacka 5,
2250 Ptuj.
Kratica sindikata: OO ZSSS Pleskar
d.d. Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje
te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 110.
3. Matična številka osnovne organizacije
ZSSS Pleskar d.d. Ptuj, je: 5963672.

Št. 141-15/2004 204
Ob-20167/04
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Pravila sindikata zavoda SVIZ Dijaški dom
26. junij Maribor z dne, 19. 3. 2004, s sedežem sindikata v Mariboru, Železnikova
ulica 12.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 15 z dne 12. 7. 2004.
Identifikacija - matična številka sindikata
z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Dijaški dom
26. junij Maribor, skrajšano: SVIZ Slovenije, DD 26. junij Maribor, je 1742701.
Št. 028-4/2004-2
Ob-20178/04
Sindikat Komunalnega podjetja Ljubljana, Tbilisijska 61, Ljubljana, ustanovljen
9. 4. 1993, čigar pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 024-1/93-9 z dne 22. 4. 1993, v Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik, se
preimenuje v Sindikat KPL, s sedežem v
Ljubljani, Tbilisijska 61, in čigar pravila,
sprejeta dne 9. 4. 1993, se hranijo v Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik.
Sprememba imena je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 171 dne 14. 7. 2004.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-23/2004-9
Ob-20433/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (Urad), je 16. 7. 2004
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99
in 37/04; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Žito Prehrambena industrija
d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana (Žito d.d.), ter Intes, mlin in testenine
d.d., Meljska cesta 19, 2000 Maribor (Intes), skladna s pravili konkurence in da ji ne
bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu 2. alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK je nastala 19. 12.
2002, ko je bila Pogodba o pripojitvi družbe Žito Mlini d.o.o., Šmartinska cesta 154,
1529 Ljubljana (Žito Mlini), k družbi Intes,
veljavno sklenjena. Na podlagi navedene
pogodbe je Žito d.d. pridobilo večinski
delež v družbi Intes in s tem tudi nadzor
nad to družbo. Hkrati s pridobitvijo (neposrednega) nadzora nad družbo Intes je Žito
d.d. pridobilo tudi posredni nadzor nad Intesovima odvisnima družbama Intes Storitve
d.o.o., Meljska cesta 19, Maribor, in Intes
Tjestenine d.o.o., Aleja A. Avguština 14,
Zagreb, Hrvaška.
Urad je ugotovil, da do prekrivanj dejavnosti družb skupine Žito ter družbe Intes in
njenih odvisnih družb prihaja na področju
mlinarstva (proizvodnja in prodaja pšenične moke) in testeninarstva (proizvodnja in
prodaja trajnih testenin), ter da poleg tega
obstojijo vertikalne povezave med dejavnostjo družbe Intes (proizvodnja pšenične
moke) in dejavnostmi družb skupine Žito,

Stran

Objave po Zakonu o
poštnih storitvah
Št. 4/448-9718/1-04
Ob-20089/04
Na podlagi tretjega odstavka 28. člena
Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS,
št. 42/02 in 37/04) objavljamo spremembe
cenika univerzalne poštne storitve
Pošta Slovenije, d.o.o.
velja od 1. 8. 2004
Sprememba cenika univerzalne
poštne storitve
Vrsta storitve
1

Cena v SIT Cena v SIT
z DDV
z DDV
2

3

I. Rezervirane storitve
1. Notranji poštni promet
Standardno pismo
45,00
37,50
Navadno pismo
do 20 g
52,00
43,33
nad 20 g do 100 g
91,00
75,83
Dopisnica
45,00
37,50
Pošta Slovenije, d.o.o.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Št. 01/30-214/29-04
Ob-20277/04
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, objavlja
spremembe cenika storitev Telekoma
Slovenije, d.d.
V poglavju telefonske storitve se spremeni postavka 1.3.1., ki se po novem glasi:

Stran
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Postavka
Točka

1.3.1.
Opomba:

Št.
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Naziv storitve

Enota mere

Cena v SIT
brez davka

z davkom

Stopnja
davka

Klici v notranjem telefonskem prometu
Notranji telefonski promet zajema telefonske pogovore med telefonskimi naročniki v fiksnem telefonskem omrežju
znotraj Slovenije.
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 1 minuta in je enako za čas večje in manjše
prometne obremenitve. Zaračunava se vsak začeti časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: ob delovnikih od 7. do 19. ure.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delovnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih praznikih in z zakonom prostih dneh pa od 00. do 24. ure.

1.3.1.1.

Redna tarifa (v času večje prometne
obremenitve)

minuta

5,25

6,30

20,0%

1.3.1.2.

Znižana tarifa (v času manjše prometne
obremenitve)

minuta

4,20

5,04

20,0%

Sprememba velja od 1. 8. 2004.

Objave
gospodarskih družb
Ob-20164/04
Skladno z določili prvega odstavka 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe Iskra Stikala, d.d., Kranj,
Ljubljanska cesta 24a, Kranj, vpisane v
sodnem registru Okrožnega sodišča v
Kranju pod vložno številko 1/01289/00, objavlja obvestilo, da je bila dne 14. 7. 2004
sodnemu registru Okrožnega sodišča v
Kranju predložena pogodba o pripojitvi
delniške družbe Iskra Instrumenti, d.d., k
delniški družbi Iskra Stikala, d.d., Kranj,
sklenjena dne 30. 6. 2004 v obliki notarskega zapisa, ki jo je pred tem dne 7. 7.
2004 pregledal tudi nadzorni svet družbe
Iskra Stikala, d.d., Kranj.
Delničarje družbe Iskra Stikala, d.d.,
Kranj, se posebej opozarja na njihove pravice iz drugega in tretjega odstavka 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah, in
sicer, da jim je v času od dneva te objave
do dneva zasedanja skupščine družbe vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na sedežu
družbe, na naslovu Ljubljanska cesta 24a,
Kranj, omogočen pregled pogodbe o pripojitvi, letnih poročil družb, ki so udeležene pri
pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta, skupnega poročila uprav družb o pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in poročila nadzornih
svetov družb, ki so udeležene pri pripojitvi,
o pregledu pripojitve. Vsakemu delničarju
se na njegovo zahtevo izdela in naslednji
delovni dan izroči brezplačen prepis vseh
navedenih listin.
Uprava družbe
Iskra Stikala, d.d., Kranj
Ob-20165/04
Skladno z določili prvega odstavka 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe Iskra Instrumenti, d.d., Otoče 5A, Podnart, vpisane v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Kranju pod vložno

Telekom Slovenije, d.d.

številko 1/00361/00, objavlja obvestilo, da
je bila dne 14. 7. 2004 sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Kranju predložena
pogodba o pripojitvi delniške družbe Iskra
Instrumenti, d.d., k delniški družbi Iskra Stikala, d.d., Kranj, sklenjena dne 30. 6. 2004
v obliki notarskega zapisa, ki jo je pred tem
dne 13. 7. 2004 pregledal tudi nadzorni svet
družbe Iskra Instrumenti, d.d.
Delničarje družbe Iskra Instrumenti,
d.d., se posebej opozarja na njihove pravice iz drugega in tretjega odstavka 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah, in
sicer, da jim je v času od dneva te objave
do dneva zasedanja skupščine družbe
vsak delovni dan med 10. in 12. uro na sedežu družbe, na naslovu Otoče 5A, Podnart, omogočen pregled pogodbe o pripojitvi, letnih poročil družb, ki so udeležene
pri pripojitvi, za zadnja tri poslovna leta,
skupnega poročila uprav družb o pripojitvi,
poročila o reviziji pripojitve in poročila nadzornih svetov družb, ki so udeležene pri
pripojitvi, o pregledu pripojitve. Vsakemu
delničarju se na njegovo zahtevo izdela
in naslednji delovni dan izroči brezplačen
prepis vseh navedenih listin.
Uprava družbe
Iskra Instrumenti, d.d.

Odkupi poslovnih deležev
družb
Št. 099/04
Ob-20092/04
V skladu s četrtim odstavkom 465. člena Zakona o gospodarskih družbah SCT
Industrija apna Kresnice d.d., Kresnice 14,
1281 Kresnice, obvešča delničarje, da je
družba Lipolt Proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Podgrajska ulica 30/a, 6250 Ilirska Bistrica,
postala lastnica skupaj 60.758 delnic družbe SCT Industrija apna Kresnice d.d., kar
predstavlja 74,26% v osnovnem kapitalu
družbe.
SCT Industrija apna Kresnice d.d.
direktor družbe
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem.

Sklici skupščin
Št. 13/2004

Ob-20347/04
Popravek
V sklicu za 11. sejo skupščine družbe
Pekarna Vrhnika d.d. objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77 z dne 16. 7. 2004, stran
4942 se popravek ure pravilno glasi:
Na podlagi 17. člena statuta delniške
družbe Pekarna Vrhnika d.d., vabi uprava
družbe delničarje na 11. sejo skupščine
družbe Pekarna Vrhnika d.d., ki bo v torek,
31. 8. 2004 ob 16. uri na sedežu družbe,
Idrijska c. 21, Vrhnika.
Pekarna Vrhnika d.d.
uprava
Ob-19495/04
Direktor družbe SCT Industrija apna
Kresnice d.d., s sedežem Kresnice 14, 1281
Kresnice skladno z 28. členom Statuta SCT
Industrija apna Kresnice d.d. sklicuje
5. redno skupščino družbe
SCT Industrija apna Kresnice d.d.,
ki bo v torek, 24. 8. 2004 ob 8. uri v sejni
sobi poslovne stavne družbe v Kresnice 14,
Kresnice.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: za predsednika skupščine se
imenuje Klemen Vidergar, za preštevalca glasov pa Doroteja Razpotnik in Milena Sončar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
2. Obravnava letnega poročila družbe za
poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja in
pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila
družbe za poslovno leto 2003 ter odločanje
o kritju bilančne izgube in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003,
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potrjenim s strani nadzornega sveta na njegovi seji dne 16. 7. 2004 ter s poročilom o
nadzornem svetu za poslovno leto 2003.
2. Na predlog uprave in pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se bilančna izguba družbe na dan 31. 12. 2003 v višini
174,618.847,98 SIT, ki je sestavljena iz
40,419.618,93 SIT čiste izgube poslovnega
leta in 134,199.229,05 SIT prenesene izgube krije, kot sledi:
– čista izguba poslovnega leta v višini
40,419.618,93 SIT se krije v celoti iz drugih
rezerv iz dobička v znesku 23,028.029 SIT,
iz kapitalskih rezerv v znesku 2,439.139,82
SIT ter iz splošnega prevrednotovalnega
popravka osnovnega kapitala v znesku
14,952.450,11 SIT;
– prenesena
izguba
v
višini
134,199.229,05 SIT se krije v delu iz splošnega prevrednotovalnega popravka osnovnega kapitala v znesku 110,482.321,25 SIT,
za 23,716.907,80 SIT prenesene izgube pa
ostane nekrite.
3. Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2003.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega revizorja, ki bo pregledal letno poročilo
družbe SCT Industrija apna Kresnice d.d.
za leto 2004, se imenuje revizijska družba
Constantia UHY d.o.o., Ljubljana.
4. Razveljavitev sklepov o dokapitalizaciji, ki so bili sprejeti na 3. redni seji skupščine
in preoblikovanju delniške družbe v družbo
z omejeno odgovornostjo, ki so bili sprejeti
na 4. redni skupščini.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina družbe
razveljavi sklepe o dokapitalizaciji družbe
SCT IAK d.d., ki so bili sprejeti na 3. redni
seji skupščine in preoblikovanju delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo,
ki so bili sprejeti na 4. redni seji skupščine.
5. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1. Delniška družba SCT Industrija apna
Kresnice d.d., Kresnice 14, 1281 Kresnice
se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: IAK, Industrija apna Kresnice, d.o.o., skrajšana firma: IAK d.o.o., s
sedežem: Kresnice in poslovnim naslovom:
Kresnice 14, 1281 Kresnice ter značilnostmi,
razvidnimi iz Družbene pogodbe družbe IAK,
Industrija apna Kresnice, d.o.o., ki je priloga
notarskega zapisnika in sestavni del tega
sklepa. Osnovni kapital delniške družbe se
v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in torej znaša
81,820.000 SIT. Dejavnost družbe ostaja po
preoblikovanju nespremenjena.
2. Delnice dosedanjih delničarjev se
spremenijo v poslovne deleže družbenikov,
ki jih ti pridobijo z vpisom preoblikovanja v
sodni register. Družbenikom pripada vsakemu en poslovni delež, katerega nominalni
znesek je enak skupni nominalni vrednosti
delnic izdajatelja SCT Industrije apna Kresnice d.d., katerih imetnik je.
3. Direktor družbe SCT Industrija apna
Kresnice d.d. prilaga izjavo po četrtem odstavku 542. člena Zakona o gospodarskih
družbah v naslednjem besedilu: ‘’Družba
SCT Industrija apna Kresnice d.d. tistim
delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo,

Gradivo za skupščino vključno z letnim
poročilom za poslovno leto 2003 in poročilom nadzornega sveta bo na vpogled na
sedežu družbe Studia D, d.d. Novo mesto,
Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto, vsak
dan od 7. do 14. ure pri Urošu Dularju.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic. Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki, najkasneje tri dni pred zasedanjem. Rok za prijavo je 23. 8. 2004.
Delničarje pozivamo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.
Uprava Studia D, d.d. Novo mesto

ponuja, da njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže odkupi za odškodnino
1.000 SIT za vsakih 1.000 SIT nominalnega
zneska poslovnega deleža.’’
4. Sprejme se Družbena pogodba družbe IAK, Industrija apna Kresnice, d.o.o. v
predlaganem besedilu, ki nadomesti doslej
veljavni statut družbe.
5. Mandat članov nadzornega sveta
družbe SCT Industrija apna Kresnice d.d.
se podaljša do vpisa preoblikovanja družbe
v sodnem registru.
6. Preoblikovanje velja z dnem vpisa v
sodni register.
7. Za direktorja družbe IAK, Industrija
apna Kresnice, d.o.o. se imenuje Franc
Lipolt.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
SCT Industrija apna Kresnice d.d. na njenem sedežu družbe vsak delavnik med 9.
in 12. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini družbe imajo delničarji oziroma njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, če so se pisno prijavili na
skupščino najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo skupaj s prijavo predložiti tudi pooblastilo.
Skupščina veljavno odloča, če je na
skupščini prisotnih vsaj toliko delničarjev
ali njihovih pooblaščencev, da imajo skupaj
najmanj petnajst odstotkov vseh glasovalnih
pravic. V primeru, da se ob prvem sklicu ne
doseže predpisana sklepčnost, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne na istem
kraju pol ure kasneje. Na ponovnem zasedanju skupščina lahko veljavno odloča ne
glede na višino prisotnega kapitala.
Delničarje pozivamo, da 15 minut pred
začetkom zasedanja skupščine uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo in glasovanjem
na skupščini.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine družbi pisno podajo razumno
utemeljen nasprotni predlog.
SCT Industrija apna Kresnice d.d.
Franc Lipolt
direktor
Ob-19883/04
Uprava delniške družbe Studio D, d.d.
Novo mesto sklicuje v skladu z določili 283.
do 287. člena ZGD
10. redno skupščino
Studia D, d.d. Novo mesto,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2004, ob 10. uri
na sedežu družbe, Seidlova cesta 29, Novo
mesto.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsednika skupščine se izvoli Marjanca
Kavšek, za preštevalko glasov pa Francka
Krivec.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, mnenjem nadzornega sveta, s katerim
je ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2003, ter seznanitev s sanacijskimi
ukrepi, ki jih je sprejel nadzorni svet.
Uprava predlaga naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2003 in pisnim poročilom
nadzornega sveta.
2.2. Skupščina se seznani s programom
programske in finančne sanacije.
2.3. Skupščina potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003 in jima podeljuje razrešnico.
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Št. 20/04
Ob-19885/04
Uprava delniške družbe Elan Bikes, proizvodnja in trgovina, d.d., Ljubljana, Letališka 29, sklicuje
5. skupščino
družbe Elan Bikes, proizvodnja in
trgovina, d.d.,
ki bo v ponedeljek 23. avgusta 2004 ob
10. uri na sedežu družbe, Letališka 29 v
Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in člane komisije za preštevanje glasov
se imenuje predlagane kandidate.
2. Seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu.
3.2. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi.
4. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Ugotovi se, da sta člana nadzornega
sveta mag. Uroš Korže in mag. Damir Popovič dne 6. 4. 2004 podala odstopni izjavi
za članstvo v nadzornem svetu družbe.
Predlog sklepa: z dnem sprejetja tega
sklepa se za nova člana nadzornega sveta družbe z mandatnim obdobjem štirih let
imenujeta nova člana Igor Umek in Tevž
Tavčar.
5. Sprejem sklepa o uskladitvi dejavnosti.
Predlog sklepa: razširi se dejavnost družbe v skladu s predlogom uprave, in sicer:
55.400 točenje pijač
71.210 dajanje drugih kopenskih vozil
v najem
71.401 izposojanje športne opreme
74.500 dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
92.610 obratovanje športnih objektov
92.623 druge športne dejavnosti.
6. Sprejem popravka statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se besedilo popravka statuta družbe po predlogu uprave
(razširitev dejavnosti vezano na 5. točko
dnevnega reda skupščine).
7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2004 se imenuje revizijska
hiša Ernst & Young d.o.o., Vilharjeva 27,
Ljubljana.
8. Izredna revizija poslovanja družbe.
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Predlog sklepa: opravi se izredna revizija
poslovanja družbe.
Za opravljanje izredne revizije se imenuje
revizijska hiša Ernst & Young.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani tri dni pred skupščino v delniški
knjigi.
Glasovalno pravico imajo delničarji, ki
najavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni
pred skupščino na sedežu uprave družbe v
registrirni pisarni.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom.
Skupščine je sklepčna, če so na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo najmanj 20%
osnovnega kapitala družbe.
Kolikor na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena potrebna večina za sklepanje, se
ponovni sklic skupščine oprave istega dne
ob 10.30, v istih prostorih. V tem primeru
skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave in poročilom nadzornega
sveta, je po objavi sklica skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Elan Bikes, d.d.
predsednik uprave
Tomi Šefman
Ob-19947/04
Na podlagi 7.3 točke Statuta delniške
družbe Maxina trgovina d.d., Maribor, Ul. 10
oktobra 1, uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Maxina d.d., Maribor
ki bo 31. 8. 2004 ob 10. uri v prostorih
na sedežu družbe Maxina d.d., Maribor, Ul.
10. oktobra 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina daje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za delo v
letu 2003.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2004 imenuje revizijska družba
Iteo Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne
storitve d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana.
Prijava udeležbe
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Za udeležbo na skupščini se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih
oseb pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in se hrani na sedežu družbe.
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Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na voljo
na sedežu družbe Maxina d.d., v Mariboru,
ul. 10. oktobra 1, vsak delovni dan od 8. do
10. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki posredovani upravi v roku sedem dni po
objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v
prostor zasedanja, razen za 2. točko dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 9.30 dalje. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 11. uri v istem
prostoru. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
sklepala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Maxina d.d., Maribor
uprava družbe
Št. 01/04
Ob-19948/04
Na podlagi 41. člena Statuta družbe KPL
– gradnje, rast, inženiring družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine
družbe KPL – gradnje, rast, inženiring
družba pooblaščenka d.d.,
ki bo v četrtek, dne 26. 8. 2004 ob 10. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Tbilisijska 61, z
naslednjim, dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles ter seznanitev
o prisotni notarki.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli: Alenka Šuštar Hostar.
Za preštevalki glasov se izvolita: Mateja
Granatir in Mateja Stanič Rudolf.
Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke Nade Kumar.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003 z revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta
k letnemu poročilu in revizorjevim poročilom,
skupinskim letnim poročilom za poslovno leto
2003 z revizorjevim poročilom, poročilom
nadzornega sveta k skupinskemu letnemu
poročilu in revizorjevim poročilom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2003 z revizorjevim
poročilom, poročilom nadzornega sveta k
letnemu poročilu in revizorjevim poročilom,
skupinskim letnim poročilom za poslovno
leto 2003 z revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta k skupinskemu letnemu poročilu in revizorjevim poročilom.
2.1. Sprejem sklepa o razporeditvi in uporabi bilančnega dobička za leto 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček družbe, na dan 31. 12.
2003 v višini 26,992.921,03 SIT je sestavljen
iz čistega dobička poslovnega leta v višini
27,170.406,98 SIT in prenesenega dobička
prejšnjih let v višini 321.014,05 SIT, zmanjšan za znesek 498.500 SIT odtujenih delnic
sklada lastnih delnic.
Del bilančnega dobička v višini 26,271.000
SIT se razdeli delničarjem, ki so imetniki delnic na dan zasedanja te skupščine. Bruto
znesek dividende znaša 100 SIT na delnico.
Dividenda se izplača najkasneje v 60 dneh po

dnevu sprejema sklepa o uporabi bilančnega
dobička družbe.
Preostali del bilančnega dobička v višini
721.921,03 SIT ostane nerazporejen in se
razporedi v preneseni dobiček.
Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina družbe potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2003 in jima podeljuje razrešnico.
3. Sprememba razmerja več razredov
delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: spremeni se dosedanje razmerje med
razredoma delnic razreda A in razredom prednostnih delnic razreda B, tako, da družba ob
povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega
kapitala lahko izda le delnice razreda A.
3.1. Soglasje delničarjev imetnikov delnic
razreda B.
Predlog izrednega sklepa uprave in nadzornega sveta: delničarji imetniki delnic razreda B podajo soglasje k sklepu sprejetim
pod točko 3.
3. 2. Soglasje delničarjev imetnikov delnic
razreda A.
Predlog izrednega sklepa uprave in nadzornega sveta: delničarji, imetniki delnic
razreda A podajo soglasje k sklepu sprejetim
pod točko 3.
4. Pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: uprava je za razdobje petih let od dneva
vpisa tega sklepa v sodni register pooblaščena povečati osnovni kapital družbe do višine
polovice osnovnega kapitala družbe, to je do
107,168.500 SIT.
Uprava je s soglasjem nadzornega sveta pooblaščena sprejeti sklep o povečanju
osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala z
izdajo navadnih, imenskih delnic razreda A,
prednostnih delnic razreda B ter o izključitvi
prednostne pravice do novih delnic obstoječim delničarjev. Delnice se vplačajo s stvarnimi ali denarnimi vložki.
Nove delnice se izdajo samo s soglasjem
nadzornega sveta.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02).
V skladu s sklepi sprejetimi pod 3. in 4.
točko dnevnega reda, predlogom uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe
in dopolnitve statuta.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno s sprejetimi spremembami statuta
določi čistopis statuta.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: zaradi
poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta, se z izvolitvijo na skupščini, za
mandatno obdobje štirih let, za člane nadzornega sveta imenujejo:
– Praznik Marko,
– Susman Marko,
– Vertot Nataša.
7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: članom nadzornega sveta se za delo
na seji nadzornega sveta izplača sejnina, in
sicer predsedniku nadzornega sveta v višini
50.000 SIT neto, članom nadzornega sveta
v višini 35.000 SIT neto.
8. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
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Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovanja in računovodskih
izkazov za leto 2004 se imenuje družba
Constantia UHY d.o.o., Ljubljana.
Delničarjem je gradivo za skupščino,
vključno z letnim poslovnim poročilom družbe za poslovno leto 2003 z revizorjevim
poročilom, poročilom nadzornega sveta k
letnemu poročilu in revizorjevim poročilom,
skupinskim letnim poročilom za poslovno
leto 2003 z revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta k skupinskemu letnemu poročilu in revizorjevim poročilom in
z vsemi predlogi sprememb in dopolnitvami
statuta družbe, na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Tbilisijska
61, od dneva objave do dneva skupščine,
vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
družbi prijavijo svojo udeležbo na skupščini,
s pisno prijavo.
Sklep iz točke 3. je veljaven, če sklep o
soglasju k temu sklepu z izrednim sklepom
na zasedanju sprejmejo imetniki delnic razreda B z najmanj tremi četrtinami pri sklepanju zastopanega kapitala ter da izredni
sklep o soglasju sprejmejo imetniki delnic
razreda A z najmanj tremi četrtinami pri
sklepanju zastopanega kapitala.
KPL pooblaščenka, d.d.
direktorica
Ljudmila Atanasovski, univ. dipl. ekon.

Nadzorni svet predlaga skupščini v
sprejel naslednji sklep: za revidiranje poslovanja družbe v letu 2004 se imenuje
revizijska hiša PricewaterhouseCoopers
d.o.o. iz Ljubljane.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta ID Maksima d.d., investicijska družba v
predloženem besedilu (priloga št. 1).
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep: skupščina
sprejema spremembe in dopolnitve Statuta
ID Maksime d.d., investicijske družbe, ki je
kot priloga št. 1 sestavni del tega sklepa.
Nadzorni svet ID Maksime d.d., investicijske družbe je pooblaščen, da skladno s
sprejetimi sklepi pri tej točki dnevnega reda
izdela čistopis statuta.
6. Razno
Glasovanje in udeležba na skupščini:
pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi ID Maksime d.d. v Klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana, na dan skupščine
in bodo ostali vpisani do konca zasedanja
skupščine.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki,
ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
eno uro pred začetkom skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani,Trg republike 3, vsak ponedeljek, sredo in petek do skupščine med
10. in12. uro.
ID Maksima d.d.
mag. Miroslav Golubič
direktor

Št. 5/2004
Ob-19949/04
Na podlagi 8. 3. točke Statuta družbe
D. P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d.,
Koroška c. 14, Ravne na Koroškem, uprava
družbe vabi delničarje na
7. sejo skupščine
družbe D.P.R. družba pooblaščenka
Ravne d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2004 ob 12. uri
na sedežu družbe (sejna soba v pritličju),
Koroška c. 14, Ravne na Koroškem.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Danico Klemenc, za preštevalca glasov pa Dušana Golnarja in Marko
Jerič. Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka Sonja Kralj.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
opravljeno delo v letu 2003.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta se z
dnem 1. 12. 2004, zaradi poteka mandata razrešijo dosedanji člani nadzornega
sveta.
b) V nadzorni svet se z dnem 1. 12. 2004
imenujejo naslednji člani, za dobo 4 let:
1. Janko Dežman
2. Janez Klančnik
3. Jože Kolar
4. Zdravko Mlakar
5. Antonija Rožen
6. Ivan Zorman

7. dr. Milan Švajger
8. dr. Henrik Kaker
9. Ivanka Štiftar
6. Imenovanje revizorske hiše za leto
2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za leto
2004 revizijsko hišo KPMG Slovenija,podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje
d.o.o., Neubergerjeva 30, Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo
vsaj 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi, po stanju na zadnji
dan prijave.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 10. do 12. ure pri Tereziji
Kerbev / II. nadstr. soba 203 /
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Skupščina bo sklepčna takoj.
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne d.d.
uprava družbe
Ob-19950/04
Na podlagi točke 10.1.1. Statuta ID Maksime d.d., posebne investicijske družbe, Trg
republike 3, Ljubljana, direktor družbe vabi
delničarje na
3. redno skupščino
ID Maksime d.d., posebne investicijske
družbe
ki bo potekala 25. 8. 2004, ob 11. uri
v XIV. nadstropju poslovne stavbe TR3,
Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini v sprejem naslednji sklep: Za
predsednika skupščine se izvoli Dušan
Kecman, odvetnik iz Ljubljane. Za preštevalca glasov se izvolita Andrej Laznik
in Goran Golubič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Košak iz Ljubljane.
2. Seznanitev s poročilom uprave za poslovno leto 2003 in poročilom nadzornega
sveta ID Maksima d.d. za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini v sprejem naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave
za poslovno leto 2003 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega
letnega poročila za leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitve razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep: bilančni dobiček družbe v višini 422,586.000 SIT za
leto 2003 se ne deli in se odvede v druge
rezerve iz dobička.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2003.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004.
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Ob-19951/04
Uprava delniške družbe STT d.d., Trbovlje, Vodenska cesta 49, sklicuje na
podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah in statuta delniške družbe
redno zasedanje skupščine družbe
ki bo 26. 8. 2004 ob 16.30, na sedežu
družbe, Vodenska cesta 49, Trbovlje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Ugotovi se udeležba in imenuje notar.
2. Imenovanje organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa 2/1: potrdi se dnevni red
in izvoli predsednika skupščine.
3. Obravnava in sprejem revidiranega
letnega poročila za leto 2003.
Predlog sklepa 3/1: na predlog uprave
skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2003, skupaj s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta in revizijske
družbe.
Delničarje prosimo, da prisotnost na
skupščini najavijo tako, da njihova najava
prispe na sedež družbe vsaj tri dni pred
dnevom zasedanja skupščine.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati pisna pooblastila.
STT d.d. Trbovlje
direktorica
Vojka Hrovatič
Ob-20032/04
Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT, hoteli,
igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a, sklicuje uprava družbe
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9. skupščino
HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova
Gorica,
ki bo v petek, dne 27. 8. 2004 s pričetkom ob 10. uri na sedežu družbe v Novi
Gorici, Delpinova 7/a, v sejni sobi 3.12.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Srdan Tovornik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2003, ki znaša
3.052,152.745,68 SIT uporabi za naslednje
namene:
– za dividende imetnikom prednostnih
delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti
delnic oziroma skupaj 96,724.471,48 SIT,
tako da znaša dividenda na delnico 35,62
SIT bruto,
– za dividende imetnikom prednostnih in
navadnih delnic skupaj 174,875.211,84 SIT,
tako da znaša dividenda na delnico 25,76
SIT bruto;
– za nagrade članom nadzornega sveta
15,000.000 SIT bruto;
– za nagrade članom uprave 25,000.000
SIT bruto;
– za oblikovanje drugih rezerv iz dobička
se uporabi 985,048.909,39 SIT (preostanek
dobička poslovnega leta 2003);
– preostali bilančni dobiček v višini
1.755,504.152,97 SIT ostane nerazporejen.
Dividende in nagrade se izplačajo iz dobička poslovnega leta 2003.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD Ljubljana na dan zasedanja skupščine v roku 30
dni od dneva zasedanja skupščine.
Nagrade članom nadzornega sveta in
uprave se izplačajo v istem roku kot dividende.
2. Članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2003.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d., in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2004 imenuje BDO
EOS Revizija d.o.o. Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki pisno prijavijo upravi družbe
udeležbo na skupščini najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, pravico do
glasovanja na skupščini pa imajo le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno pravico.
Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini preko zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev. Pooblastila za zastopanje
na skupščini delničarjev se pošlje upravi
družbe najkasneje en dan pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov kakor tudi
letno poročilo in poročilo nadzornega sve-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ta ter predlagane spremembe statuta so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
pri upravi družbe vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pošljejo družbi utemeljen
nasprotni predlog.
HIT d.d. Nova Gorica
uprava družbe
Ob-20033/04
Na podlagi 34. do 40. točke Statuta družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d.,
Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava
družbe sklicuje
7. sejo skupščine
družbe Soško gozdno gospodarstvo
Tolmin d.d., Brunov drevored 13, 5220
Tolmin,
ki bo v Tolminu, dne 26. 8. 2004, ob 8.30
v sejni sobi družbe Soško gozdno gospodarstvo Tolmin d.d., Brunov drevored 13,
5220 Tolmin.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje predstavnik odvetniške
pisarne Makuc, za preštevalko glasov pa
uslužbenko SGG Tolmin, d.d.
Skupščini bo prisostvoval notar Edvard
Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu
poročila za leto 2003 s strani nadzornega
sveta.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za leto 2003.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček se
prenese v naslednje leto in ostane nerazporejen.
6. Seznanitev skupščine z odstopom
Rafaela Vončina iz članstva v nadzornem
svetu.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev.
Mandat traja do 17. 7. 2007.
8. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za poslovno leto 2004 imenuje Tekos Revizija
d.o.o., Potoki 38, Kobarid.
9. Seznanitev skupščine s planom družbe za leto 2003.
10. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe
in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Soško

gozdno gospodarstvo Tolmin d.d., Brunov
drevored 13, 5220 Tolmin, vsak delovni dan
od 9. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge in dopolnitve dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
opravi istega dne, ob 9. uri, z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Soško gozdno gospodarstvo
Tolmin d.d.
uprava
Ob-20034/04
Na podlagi 48. člena Statuta družbe
SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava
družbe sklicuje
6. sejo skupščine družbe,
ki bo v četrtek, 26. avgusta 2004 ob 8.
uri v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu,
Brunov drevored 13.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta se za predsednika
skupščine imenuje predstavnik odvetniške
pisarne Makuc, za preštevalko glasov pa
uslužbenko SGG Tolmin, d.d.
Skupščini bo prisostvoval notar Edvard
Sivec.
3. Seznanitev skupščine o sprejemu
poročila za leto 2003 s strani nadzornega
sveta.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: upravi in nadzornemu
svetu se podeli razrešnica za poslovno
leto 2003.
5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček se
prenese v naslednje leto in ostane nerazporejen.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe za poslovno leto 2004 imenuje Tekos Revizija
d.o.o., Potoki 38, Kobarid.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k
posameznim točkam dnevnega reda so
delničarjem na vpogled na sedežu SGG
– Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od dneva objave sklica
do dneva skupščine, vsak delovni dan med
9. in 11. uro, pri Magdi Logar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan 23. 8. 2004 vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastop-
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niki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V
primeru, da ob napovedani uri skupščina ne
bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi
istega dne ob 8.30, z istim dnevnim redom.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SGG – Družba pooblaščenka d.d.
uprava družbe

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 udeležbo na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
Holding IMV, d.d.
uprava družbe

Št. 3/2004
Ob-20040/04
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Holding IMV,
d.d., uprava družbe sklicuje
skupščino
družbe Holding IMV, d.d., Dunajska 9,
Ljubljana
ki bo 30. 8. 2004 ob 14. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Dunajska 9, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Bojana Pečenka in za
preštevalki glasov Teo Švigelj in Ani Ferjan.
Seji bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
2. Sprejem letnega poročila in revizorjevega poročila za leto 2003, predložitev
poročila nadzornega sveta ter odločanje o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov:
2.1 Sprejme se letno poročilo in poročilo
o revidiranju za poslovno leto 2003. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega
sveta glede preveritve letnega poročila za
leto 2003.
2.2 Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2003
ter se upravi in članom nadzornega sveta
podeli razrešnica.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev
statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
4. Seznanitev z odstopnimi izjavami prokuristov in članov nadzornega sveta ter odpoklic in izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepov:
4.1 Skupščina se seznani z odstopnima
izjavama prokuristov družbe Blaža Vodopivca in Saša Koštiala, ki sta s 25. 5. 2004
odstopila s funkcije prokurista družbe.
4.2 Skupščina se seznani z odstopnimi
izjavami članov nadzornega sveta Sama
Stoniča, Marka Koniča in Boštjana Drevenška, ki jim članstvo v nadzornem svetu preneha z dnem te skupščine.
4.3 Skupščina odpokliče člana nadzornega sveta Meto Skok in Bena Čoža z
dnem sprejema tega sklepa.
4.4 Za nove člane nadzornega sveta se
z mandatom od dneva izvolitve izvolijo Marko Mikuž, Tea Švigelj, Alenka Pišler, Meta
Skok, Beno Čož in Blaž Vodopivec, in sicer
Marko Mikuž, Tea Švigelj in Alenka Pišler do
vpisa sprememb statuta glede zmanjšanja
števila članov nadzornega sveta v sodni register, Meta Skok, Beno Čož in Blaž Vodopivec pa za dobo štirih let.

5. Povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 5.323,438.000 SIT, se poveča z
denarnimi vložki za znesek 2.661,719.000
SIT in znaša po izvedenem povečanju
7.985,157.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 2.661.719 navadnih delnic
z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000
SIT in prodajno ceno 1.000 SIT. Skupna nominalna vrednost izdaje novih delnic znaša
2.661,719.000 SIT, emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic pa 2.661,719.000
SIT.
Vpisovanje in vplačilo delnic se prične z
dnem objave tega sklepa in traja 30 dni.
Dosedanji delničarji imajo skladno s 313.
členom ZGD prednostno pravico do vpisa in
vplačila novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu, in sicer v
roku 15 dni od poziva za vpis.
Če predkupni upravičenci ne vpišejo in
ne vplačajo vseh novih delnic v roku 15 dni,
lahko obstoječi delničarji v drugem krogu
do izteka roka za vpis in vplačilo vpišejo in
vplačajo v prvem krogu nevpisani del novih
delnic.
Nove delnice morajo biti vplačane v celoti. Šteje se, da je povečanje osnovnega
kapitala uspelo, če so vpisane in vplačane
vse nove delnice.
Poziv za vpis in vplačilo delnic bo objavljen v Uradnem listu RS.
Nove navadne imenske delnice se skladno s 312. členom ZGD vpisujejo s pisno izjavo (pisnim potrdilom) na sedežu družbe v
Ljubljani, Dunajska 9 in vplačujejo na transakcijski račun družbe št. 06000-0070182321
pri Banki Celje.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Vsaka delnica je navadna imenska in
bo imetniku dajala pravice do udeležbe
pri upravljanju družbe, do deleža dobička
(dividende) in pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja po likvidaciji ali
stečaju družbe.
Novoizdane delnice so prosto prenosljive
in tvorijo z obstoječimi delnicami en razred.
Imetniki novoizdanih delnic bodo udeleženi v bilančnem dobičku v skladu s sklepom skupščine.
Nadzorni svet se pooblašča, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine osnovnega kapitala in števila
delnic uskladi besedilo statuta z novo višino osnovnega kapitala in novim številom
delnic.
6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta pripada za delo v nadzornem svetu
sejnina v znesku bruto 50.000 SIT. Sejnina
pripada članom nadzornega sveta tudi za
vse v letu 2004 že opravljene seje.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, razen pri podtočki 4.4 pod točko
št. 4 dnevnega reda, kjer je predlagatelj
samo nadzorni svet.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave, revizijskim poročilom in
poročilom nadzornega sveta ter predlogom
sprememb oziroma dopolnitev statuta, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
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Ob-20045/04
Uprava družbe Izoterm-Plama d.d., proizvodnja izolacijskih izdelkov Podgrad, vabi
delničarje na
11. sejo skupščine
Izoterm-Plama, d.d. Podgrad,
ki, bo dne 30. 8. 2004 ob 15. uri na sedežu podjetja Podgrad 17, 6244 Podgrad.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov.
Uprava predlaga naslednji sklep: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika
skupščine se imenuje Boris Peric, za preštevalke glasov se imenuje Marta Vičič Baša,
Karmen Teofilović in Martina Šircelj.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Aleksander Ternovec.
2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2003 in poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2003
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
revidiranega letnega poročila.
2.2. Družba je v poslovnem letu 2003
ustvarila čisti dobiček v višini 119,369.846,96
SIT.
Del čistega dobička je uprava uporabila
za oblikovanje zakonskih rezerv.
Bilančni dobiček za poslovno leto 2003
v višini 113,401.354,61 SIT ostane nerazporejen.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za leto
2003.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled
računovodskih izkazov Izoterm-Plama za
leto 2004 se imenuje revizijska družba
Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, 1000
Ljubljana.
4) Razrešitev in imenovanje predsednika
nadzornega sveta družbe.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
s funkcije predsednika nadzornega sveta
družbe se razreši Andrea Sirka in imenuje
novega predsednika nadzornega sveta.
Mandat novega predsednika nadzornega sveta nastopi z dnem imenovanja na
skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in uveljavljajo glasovalno pravico na skupščini, če so vpisani v delniško knjigo družbe
na dan 16. 8. 2004 oziroma, če so njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki imajo pisno
pooblastilo. Pooblastila za zastopanje na
skupščini je potrebno dati v hrambo na sedežu delniške družbe, vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali njegov
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pooblaščenec naj najavi svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Celotno gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe, v tajništvu
družbe, vsak delovnik od 12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh
od objave tega sklica svoje pripombe ter
morebitne nasprotne predloge pisno sporočijo upravi. Uprava in nadzorni svet bosta o
utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča
in bosta o spreminjevalnih predlogih najpozneje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
imenske delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Uprava družbe
Izoterm-Plama, d.d. Podgrad
Gregor Kovač
Ob-20047/04
Na podlagi 7.4. točke Statuta Iskra Kondenzatorji, Industrija kondenzatorjev in
opreme d.d., Vajdova ulica 71, Semič,
sklicuje uprava družbe
10. skupščino delničarjev,
ki bo v petek, dne 27. 8. 2004 ob 10. uri
na sedežu družbe Vajdova ulica 71, Semič,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
predsednika skupščine, dveh preštevalcev
glasov in notarja.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se
izvolijo organi skupščine. Skupščina se
seznani, da je na njej navzoč notar Janez
Ferlež iz Črnomlja.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Iskra Kondenzatorji d.d., z mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta za
poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
Letnim poročilom Iskra Kondenzatorji d.d., z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2003.
3. Pokrivanje izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
A) Predlog sklepa: prenesena čista izguba v višini 1.367,529.961,12 SIT se pokrije:
– iz kapitalskih rezerv v višini
25,140.302,32 SIT,
– iz
zakonskih
rezerv
v
višini
315,951.606,26 SIT,
– iz splošnega prevrednotevalnega popravka kapitala v višini 1.026,438.052,54
SIT.
Del čiste izgube poslovnega leta 2003, ki
znaša 1.549,678.561,83 SIT se pokrije iz:
– splošnega prevrednotevalnega popravka kapitala v višini 721,462.224,19 SIT,
– del čiste izgube v višini 828,216.337,64
SIT pa ostane nepokrita.
B) Predlog sklepa: skupščina družbe
ne podeljuje razrešnico upravi, in sicer:
Hans-Dieter Honselmannu, Ingu Lehmannu, Stanislavu Golobiču, in Petru Zdravje in
nadzornemu svetu družbe v sestavi: Gude
Rainer, Hans Ulrich Theobald in Martin Se-
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ver in s tem ne potrdi in ne odobri njihovo
delo v poslovnem letu 2003.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja družbe
za poslovno leto 2004 se imenuje KPMG
Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 30, iz
Ljubljane.
Predlagatelj sklepov: predlagatelja sta
uprava in nadzorni svet za točki 2 in 3, za
točko 1 uprava, za točko 4 pa samo nadzorni svet.
Gradivo za dnevni red in predlogi sklepov so na vpogled delničarjem vsak delovni
dan od 10. do 12. ure v tajništvu na sedežu
družbe.
Nasprotni predlogi: delničarje 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 skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.
Pogoji udeležbe: pravico udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo napovejo tako,
da njihova pisna prijava prispe na sedež
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenec delničarja mora k
prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shranjeno pri družbi. V primeru
organiziranega zbiranja pooblastil mora biti
le-to sestavljeno skladno z Zakonom o prevzemih.
Način glasovanja: glasuje se javno z
glasovnicami; osebno oziroma po pooblaščencu.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob
uri sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega
dne ob 11. uri v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Iskra Kondenzatorji d.d.
uprava
Št. 248/04
Ob-20050/04
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Zvezda, tekstilna tovarna d.d. Kranj, Savska c.
46, uprava družbe vabi delničarje na
6. sejo skupščine
družbe Zvezda, d.d. Kranj,
ki bo v četrtek, dne 26. 8. 2004 ob 14. uri
na sedežu družbe v Kranju, Savska c. 46.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenuje organe skupščine.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček znaša v letu 2003
skupaj 48,172.268,65 SIT.
b) O uporabi bilančnega dobička v višini
48,172.268,65 SIT bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
c) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za njuno delo v
letu 2003.
5. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje Constantia UHY d.o.o.
Revizijska družba Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na
sedežu družbe in so vpisani v centralnem
registru pri KDD, po stanju zadnjega dne
prijavnega roka.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v
tajništvu direktorja vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Zvezda, d.d. Kranj
uprava družbe
Ob-20054/04
Uprava družbe na podlagi 9. člena statuta delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper,
sklicuje
9. redno sejo skupščine
delniške družbe CPK, d.d., družbe za
vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge
poslovne storitve, Ulica 15. maja 14,
Koper
ki bo dne 30. 8. 2004 ob 11. uri v sejni sobi na sedežu družbe, Ulica 15. maja
14, Koper in skupaj z nadzornim svetom
predlaga naslednji dnevni red in sklepe
skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v
naslednji sestavi:
– Skupščino bo vodil izvoljeni predsednik
skupščine, odvetnik Simon Jeglič iz Ljubljane, Kersnikova 5,
– Za preštevalca glasov se imenuje Tanja Mejak iz CPK d.d.,
– Za sestavo notarskega zapisnika se
potrdi notar Dravo Ferligoj iz Kopra, Ferrarska 14.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za leto 2003, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 in podelitev
razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za leto 2003.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003, z
revizorjevim mnenjem in pisnim poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2003.
b) Ugotovi se, da iz potrjenega letnega
poročila za leto 2003 izhaja, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2003 znaša
0 SIT.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico za leto 2003.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa:
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Za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2004 se imenuje družba
RENOMA družba za revizijo in svetovanje
d.o.o., Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana.
4. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Članom nadzornega sveta za udeležbo
in delo na sejah pripada sejnina v višini
65.000 SIT neto, predsedniku nadzornega
sveta pa 70.000 SIT neto. Višina sejnine
se lahko enkrat letno revalorizira z rastjo
življenjskih stroškov. Članom in predsedniku nadzornega sveta za udeležbo na sejah
pripada tudi povračilo potnih stroškov in drugih stroškov povezanih z delovanjem člana
v nadzornem svetu.
Vpogled v gradivo:
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe CPK, d.d., družbe za vzdrževanje
cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve, Ulica 15. maja 14, Koper, v tajništvu
družbe, vsak delovni dan med 11. in 13. uro
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 20. 8.
2004 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini
in uresničevanje glasovalnih pravic napovedati upravi s priporočenim pismom, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci morajo v istem roku poslati
tudi pisna pooblastila.
Vse delničarje prosimo, da se zglasijo
na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure
pred začetkom skupščine in s podpisom
liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter
prevzamejo glasovnice.
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest,
gradbeništvo in druge poslovne storitve
uprava
Igor Ukota

pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol
ure pred začetkm seje prijavijo v sprejemni
pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo prisotnost na skupščini in
prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti
zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.
Surovina d.d.
uprava: Marko Fon

Št. 42/100
Ob-20058/04
Na podlagi 17. člena statuta delniške
družbe Avtoplus, trgovina in servisi, d.d.,
Koper, Istrska cesta 55, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 27. 8. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščino vodi predsednik Franc Kosi, za preštevalko glasov
pa Alenka Malečkar. Na skupščini bo prisotna notarka Nevenka Kovačič.
2. Sprejem letnega poročila in revidiranih
računovodskih izkazov za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo in revidirane računovodske izkaze
za leto 2003.
3. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi.
Predlog sklepa: uprava predlaga skupščini delničarjev, da sprejme njen predlog

uporabe bilančnega dobička in ji podeli razrešnico, s katero potrdi in odobri njeno delo
v poslovnem leto 2003.
4. Dopolnitev dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dopolni se dejavnost
družbe in sprejme čistopis statuta.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 2004
se imenuje revizijsko družbo Audit, d.o.o.
Predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu in letno poročilo so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Avtoplus, trgovina in servisi, d.d. Koper
predsednik uprave
Ob-20059/04
Uprava Surovine družbe za predelavo
odpadkov d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, vabi delničarje na
7. skupščino Surovine d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 25. avgusta 2004 ob 10. uri na sedežu družbe v
Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev prisotnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojana Zdolška, za preštevalki glasov pa Majdo Breg in Matejo Stanič
Rudolf.
3. Obravnava letnega poročila in odločanje o delitvi bilančnega dobička in razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki
znaša na dan 31. 12. 2003 238,574.866,80
SIT, ki ga sestavljajo čisti dobiček poslovnega leta 2003 v znesku 74,793.025,93
SIT ter preneseni dobiček iz prejšnjih let
v znesku 163,781.840,87 SIT se razdeli v višini 37,765.000 SIT delničarjem za
dividende, del bilančnega dobička v višini
200,809.866,80 SIT pa ostane nerazporejen.
Dividenda znaša 325 SIT bruto na delnico.
Do dividende so upravičeni delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine. Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
skupščini.
Sprejme se razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
za poslovno leto 2004 imenuje revizorsko
družbo Revidicom Revizijska družba d.o.o.,
Grizoldova ulica 5, Maribor.
Sklepe pod 2. in 3. točko predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, pod 4. točko pa nadzorni svet.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo tri dni pred skupščino
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
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Ob-20060/04
Uprava Surovine Holding družbe pooblaščenke d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja
5, vabi delničarje na
7. skupščino
Surovine Holding d.d.
Uprava sklicuje skupščino dne 25. avgusta 2004, ob 11.30, v prostorih Surovine
družbe za predelavo odpadkov d.d., Ulica
Vita Kraigherja 5, Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev prisotnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stojana Zdolška, za preštevalki
glasov pa Majdo Breg in Matejo Rudolf
Stanič.
3. Obravnava letnega poročila in odločanje o delitvi bilančnega dobička in razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2003 znaša 201,994.956,71
SIT in je sestavljen iz čistega dobička leta
2003 v višini 37,852.835,50 SIT ter prenesenega dobička iz prejšnjih let v znesku
164,142.121,21 SIT. Del bilančnega dobička
v višini 41.043,100 SIT se razdeli delničarjem za dividende, del bilančnega dobička v
višini 160,951.856,71 SIT pa ostane nerazporejen.
Dividenda znaša 700 SIT bruto na delnico.
Do dividende so upravičeni delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine. Dividende se izplačajo v roku 60 dni
po skupščini.
Sprejme se razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja
za poslovno leto 2004 imenuje revizorsko
družbo Revidicom Revizijska družba d.o.o.,
Grizoldova ulica 5, Maribor.
Sklepe pod 2. in 3. točko predlagata
uprava in nadzorni svet skupaj, pod 4. točko pa nadzorni svet.
O vseh točkah dnevnega reda glasujejo
samo delničarji razreda A.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
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seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti
zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na sedežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.
Surovina Holding d.d.
uprava: Marko Fon
Št. 69
Ob-20064/04
Na podlagi statuta delniške družbe Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje
in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20,
Kranj, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 8. 2004 ob 10. uri na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi
Dušo Trobec Bučan.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
45. člena statuta, ki se glasi: Dividende se
izplačajo v rokih, višini in na način, kot ga
določi skupščina družbe, pri čemer rok ne
sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši od roka
za sklic naslednje redne skupščine.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da se bilančni dobiček v skupni
vrednosti 213,751.249 SIT uporabi:
– del bilančnega dobička v vrednosti
179,114.439 SIT ostane nerazporejen;
– del bilančnega dobička v vrednosti
34,636.810 SIT, uporabi za izplačilo dividend.
Vrednost dividende na delnico znaša
130 SIT bruto in pripada imetnikom delnic
vpisanih v KDD najmanj dva dni po dnevu
zasedanja skupščine. Dividenda ne pripada
lastnim delnicam. Izplačilo dividend se opravi v skladu s 45. členom Statuta.
Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2003.
5. Sprejem sklepa o znižanju osnovnega
kapitala z umikom lastnih delnic po 356. členu ZGD.
Predlog sklepa: skupščina je v skladu z
določili tretjega odstavka 356. člena Zakona
o gospodarskih družbah in na osnovi določil 7. člena statuta, sprejela sklep o znižanju
osnovnega kapitala v breme bilančnega dobička iz preteklih let iz 377,033.000 SIT, z
umikom 110.596 lastnih delnic v nominalni
vrednosti 110,596.000 SIT. Osnovni kapital
po znižanju znaša 266,437.000 SIT ter je
razdeljen na 266.437 delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT za eno delnico. V
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kapitalske rezerve se odvede znesek, ki
je enak celotnemu nominalnemu znesku
umaknjenih delnic. Spremeni se prvi odstavek 4. člena statuta in se sedaj glasi:
Osnovni kapital družbe je 266,437.000 SIT
in je razdeljen na 266.437 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT za eno delnico. Na
osnovi sprejetih sklepov skupščine o spremembah statuta po tretji in peti točki, se
sprejme čistopis statuta. Z dnem sprejema
čistopisa statuta preneha veljati statut sprejet na skupščini dne 26. 8. 2003. Uprava in
predsednik nadzornega sveta morata sklep
o znižanju osnovnega kapitala z umikom
delnic prijaviti v sodni register.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
na podlagi podane odstopne izjave preneha
članstvo v nadzornem svetu, dosedanjemu
članu nadzornega sveta Branetu Žiberni.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenuje Janez Gradišar.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2004 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov skupščine, poročilo
nadzornega sveta in letno poročilo ter čistopis statuta, so delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj,
dan po objavi zasedanja skupščine, vsak
delovnik od 10. do 13. ure. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v centralni register
KDD, d.d., deset dni pred sejo skupščine ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci so se dolžni,
vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
Cestno podjetje Kranj, družba
za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
direktor
Št. 2
Ob-20067/04
Na podlagi statuta družbe CPK Invest,
družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, sklicujem
3. skupščino delničarjev,
ki bo dne 26. 8. 2004 ob 8.30 na poslovnem naslovu družbe, Jezerska cesta
20, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za
preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj
in Damijan Pestotnik. Za notarja se povabi
Dušo Trobec Bučan.
2. Sprejem poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v vrednosti 22,203.278 SIT se razporedi v druge

rezerve iz dobička. Upravi in nadzornemu
svetu se s sprejemom sklepa o uporabi
bilančnega dobička podeli razrešnica, s
katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2003.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
na podlagi podane odstopne izjave preneha
članstvo v nadzornem svetu dosedanjemu
članu nadzornega sveta Branetu Žiberni.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se imenuje Janez Gradišar.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2004 imenuje
revizijsko družbo Roedl&Partner, d.o.o. iz
Ljubljane.
Letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta so delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta
20, Kranj, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela
na sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti
pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni
udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev.
CPK Invest, družba pooblaščenka, d.d.
uprava
Ob-20068/04
Na podlagi Statuta delniške družbe Papir servis, Podjetje za predelavo odpadkov,
d.d., Ljubljana, Pod ježami 3 in v skladu s
1.točko 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
10. sejo skupščine
družbe Papir servis, Podjetje za
predelavo odpadkov, d.d., Ljubljana,
Pod ježami 3,
ki bo 25. 8. 2004 ob 8. uri na sedežu
družbe Papir servis d.d. Ljubljana, Pod
ježami 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Rudi Vrečar, za preštevalko
glasov pa in Tatjana Šlenc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2003 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2003 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2003 znaša bilančni dobiček družbe 382,829.644,32
SIT in je sestavljen iz:
a) prenesenega čistega dobička iz preteklih let 291,702.773,65 SIT in
b) čistega dobička za leto 2003
91,126.870,67 SIT. Bilančni dobiček v višini 382,829.644,32 SIT se ne razporedi,
oziroma se bo o njem odločalo v naslednjih letih. Skupščina podeljuje razrešnico
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upravi in nadzornemu svetu za njuno delo
v letu 2003.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2004 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane,
Neurbergerjeva 30.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Papir servis, Podjetje za predelavo
odpadkov, d.d.
direktor: Franc Zemljič

3.1. Izkazani bilančni dobiček na dan
31. 12. 2003 v višini 197,287.239,57 SIT se
uporabi na naslednji način:
a) v višini 3,900.000 SIT bruto, ki izhaja
iz prenesenega čistega dobička preteklih let,
se podeli kot nagrada nadzornemu svetu in
upravi družbe, in sicer vsakemu 1/6 v obliki
delnic družbe.
b) preostanek bilančnega dobička v višini
193,387.239,57 SIT ostane nerazporejen.
3.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2003
ter se jima podeli razrešnica.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje revizijska družba Plus
revizija, d.o.o., Ljubljana.
5. Obvestilo zbora delavcev o izvolitvi
novega člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Skupščina se seznani z novim članom
nadzornega sveta – predstavnikom delavcev, izvoljenim na zboru delavcev dne,
26. 2. 2004, Robertom Otorepcem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Uprava in
člani nadzornega sveta se skupščine lahko
udeležijo tudi, če niso delničarji.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na
sedežu uprave družbe in so vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne prijave
na skupščino.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe od sklica skupščine do skupščine, in sicer vsak delovni
dan od 10. do 13. ure. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v
sedmih dneh po objavi tega sklica na sedežu družbe.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Celjski sejem, d.d.
direktor uprave
mag. Franc Pangerl

Ob-20069/04
V skladu s 1. točko 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem
5. sejo skupščine
družbe Lepenka Podjetje za proizvodnjo
in predelavo papirja Tržič d.d. Slap 8,
ki bo 25. 8. 2004 ob 8.30 na sedežu
družbe Papir servis d.d. Ljubljana, Pod
ježami 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Jože Čad, za preštevalko glasov
pa Tatjana Šlenc.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2003, z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
za leto 2003 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2003
znaša bilančni dobiček družbe 2,422.001,20
SIT in je sestavljen iz:
a) čistega dobička za leto 2003.
Bilančni dobiček v višini 2,422.001,20
SIT se ne razporedi oziroma se bo o njem
odločalo v naslednjih letih. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za njuno delo v letu 2003.
4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja
družbe za leto 2004 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o. iz Ljubljane,
Neurbergerjeva 30.
5. Dopolnitev dejavnosti družbe in sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: dopolni se dejavnost
družbe, tako da se dodajo naslednje dejavnosti:

22 Založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov
22.1 Založništvo
22.11 Knjige
22.12 Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko
22.13 Časopisi, revije in periodične
publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat
tedensko
22.14 Posneti nosilci zvoka, besedil,
slik
22.15 Razglednice, čestitke, risbe, koledarji ipd.
22.2. Tiskarstvo in z njim povezane
storitve
22.21 Tiskanje časopisov
22.22 Drugo tiskanje
22.23 Knjigoveštvo in končna dodelava
knjig
22.24 Stavljenje in izdelava tiskovnih
sestavkov
22.25 Druge tiskarske storitve
22.31 Razmnoževanje nosilcev z zvočnim zapisom
22.32 Razmnoževanje nosilcev z video
zapisom
22.33 Razmnoževanje nosilcev z računalniškim zapisom
Z navedenim sklepom se dopolni 7. člen
statuta družbe.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Lepenka Podjetje za proizvodnjo in
predelavo odpadnega papirja Tržič d.d.
direktor: Rudi Vrečar
Ob-20070/04
Na podlagi točke 4. 5. Statuta družbe
Celjski sejem, d.d. Celje, Dečkova 1, Celje,
uprava družbe vabi delničarje na
8. sejo skupščine
družbe Celjski sejem, d.d. Celje,
ki bo 26. avgusta 2004, ob 11. uri v konferenčni dvorani Celjskega sejma, Dečkova
1, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: imenujejo se organi
skupščine v sestavi, kot je predlagana v
gradivu za skupščino.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta za leto 2003.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
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Ob-20071/04
Uprava družbe Alpetour d.d. Škofja Loka,
Kapucinski trg 8, na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu
z 6.3. členom veljavnega Statuta delniške
družbe Alpetour d.d. sklicuje
9. redno skupščino
delniške družbe Alpetour, d.d.,
ki bo v torek dne 24. 8. 2004 ob 13. uri
v sejni sobi družbe Alpetour, d.d. Škofja
Loka, Kapucinski trg 8, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa:
Predlog uprave in nadzornega sveta: po
ugotovitvi sklepčnosti se imenuje predsednika skupščine in preštevalca glasov. Seji bo
prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila
družbe ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2003 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu Letnega poročila za poslovno
leto 2003. V skladu z določilom 282.a člena
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2003 in jima za leto
2003 tudi podeljuje razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da se na podlagi sprejetega letnega poročila družbe za leto 2003
sprejme sklep o uporabi čistega dobička
družbe Alpetour, d.d., ki po stanju na dan
31. 12. 2003 znaša 189,481.108,77 SIT,
skupaj s prenesenim bilančnim dobičkom
preteklih let pa znaša 512,744.516,64 SIT.
Čisti dobiček za poslovno leto 2003 in
preneseni bilančni dobiček iz preteklih let
ostane nerazporejen in bo prenesen v bilančni dobiček naslednjih let.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2004
Predlog sklepa: nadzorni svet družbe predlaga, da se za revizijo poslovanja
družbe Alpetour, d.d. za poslovno leto 2004
imenuje revizijska družba KPMG Slovenija
d.o.o. iz Ljubljane.
5. Spremembe Statuta družbe Alpetour
d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe, ki so sestavni del tega sklepa.
6. Razrešitev, odpoklic in seznanitev s
prenehanjem funkcije članov dosedanjega
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Zaradi odstopne izjave se razreši funkcije
člana v nadzornem svetu Antona Papeža.
Z dnem 19. 7. 2004 se odpokliče s
funkcije članov nadzornega sveta Gorazda
Čuka, Sama Lozeja in Sandija Curka.
Skupščina se seznani s prenehanjem
funkcije članov nadzornega sveta Igorju
Kladušku in Bojanu Galičiču, imenovanih s
strani sveta delavcev.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta
– predstavnikov delničarjev in seznanitev
skupščine s članom nadzornega sveta
– predstavnikom delavcev.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za
člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev, izvolita Sašo Modrijan in Vinko
Gradišar.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev na seji dne 12. 1. 2004 za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, izvolil.
Janeza Osredkarja.
Mandat članov nadzornega sveta je
4 leta.
8. Določitev višine sejnine članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi višino
sejnine za člane nadzornega sveta, in sicer
predsedniku za eno sejo v višini 70.000 SIT
in članom nadzornega sveta z eno sejo v
višini 50.000 SIT.
Prijava udeležbe na skupščini:
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje do 20. 8. 2004. Prijavo
je mogoče poslati s priporočeno pošto, s
telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 04/511-18-10. 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 delničarjev, lahko pošljejo družbi
seznam delničarjev, ki jih zastopajo skupaj
s predhodno navedenimi podatki. Pisna
pooblastila morajo pooblaščenci predložiti
najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe Kapucinski trg 8, 4220
Škofja Loka, v tajništvu družbe od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Alpetour d.d.
uprava družbe
Ob-20072/04
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
V. skupščino
delniške družbe Soča VGP d.d. Nova
Gorica,
ki bo dne 25. 8. 2004 ob 12. uri v sejni sobi na sedežu delniške družbe v Novi
Gorici, Industrijska cesta 2, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli Vladimirja Bratuža, univ. dipl. prav.,
– za preštevalca glasov se imenuje Vido
Frlič in Karmen Makarovič.
Seji prisostvuje vabljena notarka Eva
Lučovnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe,
poročilom nadzornega sveta družbe in revizijskim poročilo za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave družbe za leto
2003, s pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe o preveritvi letnega poročila in revizijskim poročilom za poslovno leto 2003
ter s sklepom nadzornega sveta družbe o
potrditvi letnega poročila uprave družbe za
leto 2003.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2004 imenuje
revizorska hiša Revizijski center d.o.o. Ljubljana, Gradnikove brigade 4.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis
statuta.
6. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:

– z dnem 25. 8. 2004 se odpokliče član
nadzornega sveta Igor Plestenjak,
– z dnem 25. 8. 2004 se odpokliče član
nadzornega sveta Robert Brajdih,
– z dnem 25. 8. 2004 se odpokliče član
nadzornega sveta Jože Brecelj,
– z dnem 25. 8. 2004 se za dobo 4 let
imenuje član nadzornega sveta Igor Plestenjak,
– z dnem 25. 8. 2004 se za dobo 4 let
imenuje član nadzornega sveta Robert
Brajdih.
V skladu z Zakonom o sodelovanju
delavcev pri upravljanju je dolžan pristojni
organ delavcev sporočiti ime osebe, ki bo v
nadzornem svetu zastopala interese delavcev v skladu z zakonom.
Vpogled gradiva
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe s predlogi sklepov k točkam dnevnega
reda je vsem delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Soča VGP d.d., Industrijska
cesta 2, 5000 Nova Gorica, vsak delovni
dan od dneva objave tega sklica dalje med
8. in 13. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic, sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo predložiti
pisna pooblastila. Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini
s pisnimi pooblastili sporočiti vsaj tri dni pred
skupščino.
Glasovanje na skupščini k vsaki točki
dnevnega reda bo tajno z glasovnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob prijavi pol ure pred pričetkom
zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo svoje morebitne nasprotne predloge, ki morajo biti obrazloženi v pisni obliki, in sicer v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
V primeru nesklepčnosti bo skupščina
ponovno sklicana istega dne ob 14. uri v
istih prostorih z enakim dnevnim redom in
bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Soča VGP d.d. Nova Gorica
direktor
Ivan Lipovšek, univ. dipl. inž. grad.
Ob-20073/04
Na podlagi 31. člena statuta družbe Gradis IPGI, Industrijsko podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d., Industrijska cesta 2,
uprava družbe sklicuje
8. skupščino družbe
Gradis IPGI, Industrijsko podjetje
gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d.
Ljubljana, Industrijska c. 2.,
ki bo dne 30. avgusta 2004 ob 15. uri v
poslovnih prostorih družbe v Ljubljani Industrijska c. 2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev teles
skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Izvolijo se delovna telesa skupščine po
predlogu uprave družbe.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2003, z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta za leto 2003.
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3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za
leto 2003.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta za Gradis IPGI d.d.,
Ljubljana za leto 2004 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Constatnia Uhy d.o.o.,
Vilharjeva 27, Ljubljana.
5. Odstop člana nadzornega sveta in
imenovanje novega.
a) Predlog sklepa: skupščina sprejme
odstop člana nadzornega sveta Tramte
Stojana.
b) Predlog sklepa: skupščina imenuje
Majcenoviča Matija za člana nadzornega
sveta za obdobje od 30. 8. 2004 do 15. 12.
2007.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev je na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo in njihovi pooblaščenci ali zastopniki
s pisnim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki 3 dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave, na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpiskom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis IPGI, d.d., Ljubljana
direktorica
mag. Nastran Tatjana

ki bo dne 24. 8. 2004 ob 11. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka 34, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Danica
Majcen Samardžija,
– preštevalca glasov: Bogo Kos in Andreja Hrovatin.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Košak
Miro.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom
družbe in skupine Tekstil za leto 2003 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274. a členu Zakona o
gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe in skupine Tekstil
za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
2. b) Uporaba bilančnega dobička:
Predlog sklepa: bilančni dobiček, ki na
dan 31. 12. 2003 znaša 72.369 tisoč SIT se
razporedi v druge rezerve.
2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
družbe razrešnico za poslovno leto 2003.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2004 skupščina imenuje družbo Plus
Revizija, Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance d.o.o. Ljubljana.
5. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilom za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe s
tem da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice na dan
odkupa, najnižja pa ne sme biti nižja kot je
nominalna vrednost delnice,
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala,
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
5.2. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice odsvaja, pri čemer
delničarji družbe nimajo prednostne pravice do odkupa delnic v sorazmerju z višino
njihovih deležev v kapitalu družbe in se ta
pravica izključi.
5.3. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
za mandatno obdobje 2004/2008.
Predlog sklepa: imenuje se štiri člane
nadzornega sveta, ki zastopajo interese
delničarjev in sicer: Eržen Dušan, Milena
Kramar Zupan, Marjana Spačal, Tatjana
Fakin, ter se ugotovi, da je svet delavcev
imenoval dva svoja člana v šestčlanski nadzorni svet za obdobje 2004/2008.

Ob-20074/04
Na podlagi 41. člena Statuta družbe
Vega, proizvodnja optičnih naprav, Ljubljana, Stegne 13/a, sklicujem
skupščino
delniške družbe Vega, proizvodnja
optičnih naprav, d.d. Ljubljana,
ki bo dne 30. 8. 2004, ob 12.30, v prostorih sejne sobe v III. nadstropju poslovne
stavbe družbe v Ljubljani, Stegne 13/a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih delovnih teles.
Predlog sklepa:
Izvoli se predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov po predlogu uprave.
Skupščina je seznanjena o tem, da je na
seji navzoča notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2003, s poročilom nadzornega

sveta o preveritvi letnega poročila in poročilom revizorja.
3. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2003 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček v skupni višini
29,572.859,17 SIT deli na:
– povečanje rezerv za lastne delnice v
višini 29,219.650 SIT,
– nerazporejeni dobiček za prenos v naslednje leto v višini 353.209,17 SIT.
b) Skupščina podeluje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2003.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za
pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2004 imenuje revizijska družba
EURO-IN & PARTNERS d.o.o.
Na skupščini so odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
enem tednu po objavi tega sklica, če delničarji želijo, da so o njem pravočasno seznanjeni vsi delničarji.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe vknjižene
v delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne
osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu
še število glasov in firmo, sedež ter podpis
in žig pooblastitelja. Pooblastilo mora biti
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. V primeru
organiziranega zbiranja poooblastil morajo
biti le-ta sestavljena skladno z zakonom o
prevzemih.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovno pravico pod pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda bo na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu, Ljubljana, Stegne 13/a, vsak delovni dan od 26. 7. 2004 do 27. 8. 2004, in
sicer v času od 10. do 12. ure.
Prostori, kjer bo potekala skupščina,
bodo odprti 30 minut pred začetkom zasedanja. Delničarje prosimo, da zaradi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvorano
pravočasno zasedejo mesta.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 30. 8. 2004,
ob 13.30, v istih prostorih. Skupščina bo v
tem primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vega, d.d. Ljubljana
uprava družbe
Robert Černe, univ. dipl. ek.
Ob-20075/04
Na podlagi 38. člena statuta družbe Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje d.d.,
uprava sklicuje
11. skupščino družbe
Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje
d.d., Ljubljana, Letališka 34,
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Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2003 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so na dan 20. 8. 2004 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Tekstil, d.d. Ljubljana
uprava družbe
generalni direktor
Stanislav Zidar
Št. 208/2004
Ob-20076/04
Na podlagi določil 25. točke statuta
delniške družbe Glinek d.d., Škofljica in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
8. sejo skupščine
družbe Glinek d.d., Škofljica,
ki bo 24. 8. 2004 ob 13. uri, na sedežu
družbe v Škofljici, Glinek 5, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli Draga Gorenca, za preštevalca glasov Mojca Mršol in
Jože Lederer. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Marjan Kotar.
2. Letno poročilo o poslovanju za leto
2003, poročilo nadzornega sveta o letnem
poročilu družbe za leto 2003.
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom o poslovanju za leto 2003 in
poročilom nadzornega sveta o letnem poročilu družbe za leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2003
znaša 158,628.208,05 SIT. Bilančni dobiček
je oblikovan iz prenesenega čistega dobička
prejšnjih let v znesku 110,690.232,56 SIT in
dobička iz leta 2003 v višini 47,937.975,49
SIT.
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Ugotovljeni bilančni dobiček v višini
158,628.208,05 SIT se nerazporejen prenese v naslednje poslovno leto.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: upravi družbe in članom
nadzornega sveta Glinek d.d., se podeljuje
razrešnica za poslovno leto 2003.
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2004 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe dan po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovni dan od
10. do 14. ure v tajništvu družbe.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine, podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne v istih
prostorih z istim dnevnim redom ob 14. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Glinek d.d.
direktor
Gabrijel Ambrožič
Št. 283
Ob-20077/04
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške
družbe Radgonske gorice Gornja Radgona,
Jurkovičeva 5, Gornja Radgona in skladno z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
uprava družbe sklicuje
7. skupščino
delniške družbe Radgonske Gorice
Gornja Radgona d.d.,
ki bo v četrtek, dne 26. 8. 2004 ob 12.
uri v prostorih družbe, Jurkovičeva 5, Gornja
Radgona.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janeza Perša, za preštevalca
glasov pa Cvetko Črepnjakovo in Marjana
Edšida.
Seji prisostvuje vabljeni notar mag.
Rošker Andrej za sestavo notarskega zapisnika.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega
sveta družbe in revizijskim poročilom, ki se
nanašata na preveritev letnega poročila
družbe za leto 2003.
4. a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2003.
b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
a) Predlog sklepa:
Ugotovi se bilančni dobiček v višini
458,094.017,69 SIT in se sestoji iz:
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 371,214.561,99 SIT,

– čistega preostalega bilančnega dobička iz poslovnega leta 2003 v višini
86,879.455,70 SIT.
Ugotovljeni bilančni dobiček se uporabi
za:
– izplačilo dividend v višini 77,387.748,50
SIT oziroma 2.145,25 SIT po delnici bruto,
– izplačilo nagrade upravi v višini
2,443.664,28 SIT bruto,
– izplačilo nagrade članom nadzornega
sveta v skupni višini 1,629.210 SIT bruto,
– druge rezerve v višini 30,000.000 SIT,
– preostali del bilančnega dobička v
višini 346,633.394,91 SIT ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejetju sklepa na skupščini družbe tistim
delničarjem, ki bodo kot lastniki delnic vknjiženi pri KDD tri dni pred sejo skupščine, t.j.
na dan 23. 8. 2004.
Nagrade se izplačajo v istem roku kot
dividende.
b) Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu
za poslovanje iz leta 2003.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja za poslovno
leto 2004 imenuje revizorsko družbo Audit
d.o.o., družba za revizijo in svetovanje Murska Sobota.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško-depotni družbi tri dni
pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan
23. 8. 2004.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko po pošti dostavijo družbi tako, da
jo le-ta sprejme najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2003,
poročilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo, bo na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe v Gornji Radgoni, Jurkovičeva 5,
vsak delavnik med 8. in 14. uro.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in
dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo
odprt pol ure pred začetkom zasedanja
skupščine.
Radgonske Gorice Gornja Radgona d.d.
uprava
Franc Škrobar, inž. kmet.
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Št. 02-504/1-04
Ob-20078/04
Na podlagi določil ZGD in 40. člena
Statuta družbe Grafika Soča, grafična dejavnost in knjigotrštvo d.d. Nova Gorica,
Sedejeva 4, uprava družbe sklicuje

Ob-20079/04
Na podlagi določil 17. člena statuta
delniške družbe Gradis TEO, Tehnične,
ekonomske in organizacijske storitve d.d.
sklicuje uprava družbe

7. sejo skupščine
družbe Grafika Soča d.d. Nova Gorica,
Sedejeva 4,
ki bo v petek, 27. 8. 2004 ob 13. uri v
prostorih družbe, Nova Gorica, Sedejeva 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčnosti
se na predlog uprave in nadzornega sveta
izvoli predsednika skupščine in imenuje preštevalca glasov.
Skupščini prisostvuje tudi vabljena notarka Eva Lučovnik.
2. Pregled letnega poročila družbe za
poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila Grafike Soča d.d. za leto
2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
a) bilančni dobiček družbe na dan
31. 12. 2003 znaša 1.020 TSIT in ostane
nerazporejen.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2003
ter jima podeli razrešnico.
4. Sprejem sklepa o imenovanju organov
revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2004 imenuje revizijska družbe KPMG
Slovenija d.o.o. Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo v tajništvu uprave,
na sedežu družbe in so vpisani v centralnem
registru pri KDD po stanju na zadnji prijavni
dan na skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Popolno gradivo za sejo skupščine,
skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva objave,
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
Grafika Soča d.d., Nova Gorica
uprava družbe

8. sejo skupščine
Gradis TEO d.d.,
ki bo v sredo, 25. avgusta 2004, ob 15.
uri v veliki sejni sobi (IV. nadstropje – terasa)
na sedežu družbe, Šmartinska cesta 134/a,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalki
glasov se izvolita Sonja Malerič in Mojca
Lazar. Skupščini prisostvuje notarka Marina
Ružič Tratnik.
2. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2003.
2. Na osnovi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi
bilančnega dobička skupščina sprejme
sklep, da ugotovljeni bilančni dobiček v višini 1,053.767,59 SIT ostane nerazporejen.
3. Odobri se delo uprave in nadzornega sveta za leto 2003 ter se jima v zvezi s
tem podeli razrešnica.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje revizor za leto 2004, in sicer KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
Predlagatelja sklepov pod 1. in 2. točko
sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod 3. točko pa le nadzorni svet.
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 in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo najkasneje
tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo
udeležbo.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine eno uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev in glasovalnih pravic.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za skupščino je na voljo v tajništvu uprave družbe v Ljubljani, Letališka
33, vsak delavnik od 9. do 14. ure od 26.
7. 2004 do dneva zasedanja skupščine. V
gradivu se nahajajo letno poslovno poročilo
uprave z razporeditvijo dobička, mnenje revizorja ter pisno mnenje nadzornega sveta o
letnem poslovnem poročilu uprave.
Uprava
Gradis TEO d.d.
Ob-20080/04
Na podlagi 43. člena statuta družbe SŽ
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d. uprava sklicuje

Št.

80 / 23. 7. 2004 /
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6. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2,
ki bo dne 30. 8. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami 2, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Mateja Čepon, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Ljudmila Kropec in
Gabrijela Modic.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodarskih
družbah).
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2003.
Skupščina podeli razrešnico direktorju
družbe in članom nadzornega sveta družbe
za leto 2003.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje družbo Deloitte & Touche revizija
d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
delovne dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave na sedežu družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana d.d.
direktor družbe
Dimitrij Podobnik, univ. dipl. inž. str.
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Ob-20098/04
Na podlagi določb Statuta družbe BPT
d.d. uprava družbe sklicuje
5. skupščino
delničarjev družbe Bombažna predilnica
in tkalnica Tržič, d.d.,
za dne 26. 8. 2004 ob 13. uri na sedežu
družbe v Tržiču, Predilniška c. 16, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine in
notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Janez Hočevar, za preštevalca glasov Damjana Habjan in Sonja Štirn.
Skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in revizorjevim mnenjem, poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička
in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter nagradi članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe je seznanjena z
letnim poročilom in revizorjevim mnenjem
ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
b) Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2003 znaša 41,351.977,93 SIT. O
uporabi bilančnega dobička bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih.
c) Upravi in nadzornemu svetu družbe
se podeljuje razrešnica za poslovno leto
2003.
d) Nadzornemu svetu družbe se odobri v
breme poslovnih stroškov nagrada v skupni
višini 4 mio SIT bruto in se med člane razdeli
po predlogu uprave.
4. Pooblastitev nadzornega sveta za
sprejem opcijskega načrta ter sprejem sklepa o pridobivanju lastnih delnic, skupaj z izključitvijo prednostne pravice delničarjev pri
pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic.
Predlog sklepa:
a) Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da za nagrajevanje uprave sprejme
opcijski načrt, pri čemer pa vrednost celotnega opcijskega načrta na dan sprejema
le-tega ne sme presegati 10% vrednosti
v sodni register vpisanega osnovnega kapitala.
b) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da v imenu in za račun družbe skladno z
osmo alineo prvega odstavka 240. člena
ZGD pridobiva lastne delnice za naslednje namene: zamenjave delnic družbe za
delnice manjšinskih delničarjev od družbe
odvisnih družb ter drugih družb; povečanja
premoženja družbe; nagrajevanje uprave,
nadzornega sveta in zaposlenih; odkupa
delnic s strani uprave po sprejetem opcijskem načrtu. Nakupna cena za te namene
pridobljenih delnic ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice po stanju na
zadnji dan poslovnega leta pred nakupom,
prodajna cena pa ne nižja od povprečne
ponderirane nakupne cene, dosežene po
stanju ob vsakokratni prodaji. Pooblastilo
za pridobivanje velja osemnajst mesecev
od sprejema tega sklepa. Družba lahko za
te namene pridobi le toliko lastnih delnic,
da jih skupaj z drugimi lastnimi delnicami,
ki jih že ima v svoji lasti, ne bo imela več
kot deset odstotkov vrednosti osnovnega
kapitala. V primeru pridobivanja in odsvajanja lastnih delnic je prednostna pravica
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dosedanjih delničarjev izključena. Uprava
je pooblaščena, da tako pridobljene delnice
tudi umakne. Nadzorni svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta
z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o
umiku delnic.
5. Seznanitev skupščine z imenovanjem
članice nadzornega sveta – predstavnice
delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
imenovanjem Sajovic Zofije, za članico nadzornega sveta – predstavnico delavcev, za
mandatno obdobje štirih let.
6. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: za revizorja družbe,
ki bo revidiral letne računovodske izkaze
družbe za poslovno leto 2004 se na predlog
nadzornega sveta imenuje družba KPMG
Slovenija d.o.o.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, z letnim poročilom uprave in nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave družbe na sedežu družbe,
od dneva objave sklica skupščine do začetka skupščine vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo
pri KDD Centralno klirinško-depotni družbi
d.d., Ljubljana, na dan 19. 8. 2004 in ki
bodo sami, ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred
dnem, ko bo zasedanje skupščine, to je najmanj do vključno dne 23. 8. 2004, na naslov
družbe BPT d.d., 4290 Tržič, Predilniška c.
16. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi
obvezno priložiti pooblastilo oziroma izpisek
iz sodnega registra.
BPT d.d.
predsednik uprave
Stojan Žibert, univ. dipl. ek.
Št. 01-20040936
Ob-20101/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
SGP Zasavje Trbovlje, d.d., uprava sklicuje
8. skupščino družbe,
ki bo v petek, dne 27. 8. 2004 ob 12. uri
v sejni sobi na sedežu družbe, Savinjska
cesta 15, Trbovlje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednico skupščine imenuje Simona
Vrbnjak, za preštevalko glasov pa Vilma Strniša. Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2003.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za delo v poslovnem letu 2003.
Predlog sklepa A: bilančni dobiček poslovnega leta 2003 v višini 34,160.381,23
SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi skupščina odločala v naslednjih
letih.
Predlog sklepa B: skupščina delničarjev
članu uprave in članom nadzornega sveta
družbe podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2003.
4. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2004 imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva 30,
Ljubljana.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe SGP
Zasavje Trbovlje, d.d. na podlagi osme
alinee prvega odstavka 240. člena ZGD
pooblašča upravo družbe, da v imenu in
za račun družbe kupi lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna
cena ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa mora
biti prodajna oziroma obračunska cena delnice enaka oziroma višja od nabavne cene
lastnih delnic.
Lastne delnice sme družba pridobiti za
vse namene iz prvega odstavka 240. člena
ZGD, razen tega pa tudi za izpeljavo programa delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave, nadzornega sveta
in vodstvenih delavcev v delnicah družbe ter
za nagrajevanje zaposlenih.
Delničarji imajo pri pridobivanju delnic na
podlagi tega pooblastila prednostno pravico
ter morajo biti ob enakih pogojih enako obravnavani. Prednostna pravica delničarjev
pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejema sklepa na seji skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo
vodi KDD, in ki svojo udeležbo na skupščini
pisno prijavijo na sedežu uprave družbe najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine, to je
vključno do 24. 8. 2004.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu direktorja vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
SGP Zasavje Trbovlje, d.d.
uprava
Ob-20103/04
Na podlagi 28. člena statuta družbe Litijska mesarija d.d., Slatna 1, Šmartno pri
Litiji, uprava družbe vabi delničarje na
8. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2004 ob 13. uri
v poslovnih prostorih družbe, Slatna 1,
Šmartno.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine imenuje Ireno Čož, za preštevalki glasov pa Ireno Kremžar in Ani Vidmar.
Skupščini bo prisostvoval notar Miro
Bregar.
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3. Seznanitev skupščine s poslovnim
poročilom uprave za leto 2003, poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila, revizorjevega poročila in podelitev
razrešnice.
Predlog sklepov: skupščina se seznani s
poslovnim poročilom za leto 2003, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi poslovnega poročila.
Skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta razrešnico za
poslovno leto 2003.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003, v
višini 33,697.491,68 SIT nerazporejen in se
prenese v naslednje poslovno leto.
5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta se za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004
imenuje, Audit d.o.o. Murska Sobota.
6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
soglasju nadzornega sveta, skupščina pooblasti upravo družbe, da lahko po svojem
preudarku in v dobro družbe kupi lastne delnice za namene iz 240. člena ZGD. Družba
bo kupovala delnice po ceni, ki ne bo nižja
od 1.000 SIT in jih prodajala po ceni, ki bo
višja od nakupne cene.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2003 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v splošno-kadrovski službi v Šmartnem, Slatna 1,
vsak delavnik od 10. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v splošno-kadrovski službi pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Litijska mesarija d.d.
uprava družbe

Skupščini bo prisostvovala notarka Majda Lokošek.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Ugotovi se, da dvema članoma nadzornega sveta Berločnik Tomaž – predsednik
nadzornega sveta in Šimnovec Franc Herman – namestnik predsednika nadzornega
sveta preneha mandat v nadzornem svetu
dne 24. 9. 2004.
Predlog sklepa: skupščina v skladu s
predlogom imenuje Berločnik Tomaža in
Šimnovec Franc Hermana za člana nadzornega sveta za štiriletni mandat, ki ga
nastopita s 25. 9. 2004.
3. Soglasje k pogodbi o pripojitvi.
Predlog sklepa: Skupščina družbe Donit Tesnit daje soglasje k pogodbi o pripojitvi sklenjeni dne 13. 7. 2004 med prevzeto
družbo Tesnila TIT d.o.o. Velika Loka in
prevzemno družbo Donit Tesnit d.d., Medvode in se hkrati odpoveduje uporabi določil
Zakona o gospodarskih družbah o poročilu
uprave o pripojitvi, reviziji pripojitve in o pripravi skupščine, tako, da se pripojitev opravi
po poenostavljenem postopku.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede
z umikom 36.000 lastnih delnic. Osnovni
kapital družbe se zmanjša z dosedanjih
661,000.000 SIT na 625,000.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede
z umikom 36.000 lastnih delnic v nominalnem znesku 1.000 SIT vsake delnice, ki se
umaknejo v breme drugih rezerv iz dobička
družbe. Osnovni kapital je zmanjšan z dnem
vpisa sklepa v sodni register.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini najavijo pisno na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred sejo
skupščine, to je do vključno 23. 8. 2004. Pooblaščenci se izkažejo s pisnim pooblastilom, ki se ves čas pooblastilnega razmerja
hrani pri družbi. Pri vstopu v skupščinsko
dvorano in prevzemu glasovnic se delničarji izkažejo z osebno izkaznico ali drugo
ustrezno javno listino s fotografijo oziroma z
izpisom iz registra pravnih oseb in ustreznim
pooblastilom.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe
do seje skupščine vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Donit Tesnit d.d.
generalni direktor

Ob-20109/04
Na podlagi 41. člena statuta družbe Iskra
Prins, prodaja, inženiring, servis, d.d. uprava družbe sklicuje
7. sejo skupščine
družbe Iskra Prins, prodaja, inženiring,
servis, d.d. Ljubljana, Cesta dveh
cesarjev 403,
ki bo dne 30. avgusta 2004 ob 11. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev 403, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejema naslednji sklep: izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Slavica
Mrkun,
– preštevalki glasov: Majda Klajderič in
Mira Špenko.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2003, poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve
vodenja družbe v poslovnem letu 2003 in s
poročilom o reviziji računovodskih izkazov
za poslovno leto 2003.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju čiste izgube poslovnega leta 2003, ter o razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejema sklep: čiste izgube poslovnega leta 2003 v višini 537,833.000 SIT
se pokrije v breme prenesenega čistega
dobička iz preteklih let v višini 22,040.000
SIT ter v breme rezerv iz dobička v višini
515,793.000 SIT.
Po tako pokriti izgubi znaša bilančni dobiček 0 SIT.
Skupščina družbe ne podeljuje razrešnice upravi, medtem ko nadzornemu svetu
družbe skupščina podeljuje razrešnico za
poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejema naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2004 skupščina imenuje
revizijsko družbo KPMG, Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje 25. 8.
2004.
Delovno gradivo, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo
bo po objavi sklica skupščine na vpogled na
sedežu družbe do seje skupščine vsak delovni dan od 10 do 12. ure.
Iskra Prins d.d.
uprava
Iztok Dvoraček, univ. dipl. ek.
Št. 007802
Ob-20143/04
Na podlagi 20. in 21. člena statuta družbe Donit Tesnit d.d., Cesta komandanta Staneta 38, 1215 Medvode, generalni direktor
družbe vabi delničarje na
sejo skupščine
družbe Donit Tesnit d.d.,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2004, ob 12. uri
v sejni sobi pri obratu družbene prehrane
“Donit“, Cesta komandanta Staneta 38,
Medvode.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog generalnega
direktorja in nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Tomaž Boltin,
za preštevalca glasov pa Janez Slapar in
Marjan Novak.

Stran

Št. 8/2004
Ob-20144/04
Na podlagi določila 18. člena Statuta
družbe Turistično podjetje Portorož, d.d.,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
6. sejo skupščine
družbe Turistično podjetje Portorož,
d.d.,
ki bo dne 24. 8. 2004 ob 13. uri v prostorih Jahtnega kluba, Cesta solinarjev 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli mag. Gregorja Velkaverha, za
preštevalki glasov se določi Milena K. Guzič
in Tina Kovšca, za notarja se povabi Dravo
Ferligoj.

Stran
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2. Predložitev letnega poročila družbe
Turistično podjetje Portorož, d.d. za leto
2003 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 274. členu Zakona
o gospodarskih družbah, ter sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za leto 2003
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom družbe Turistično podjetje Portorož, d.d. z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta. Iz
sredstev nerazporejenega dobička iz leta
2003 se izplača nagrada članom nadzornega sveta v višini 1,200.000 SIT in nagrada
upravi delniške družbe v višini 1,990.000
SIT bruto.
Preostanek bilančnega dobička leta
2003 v višini 32,036.532 SIT se razporedi v
preneseni dobiček družbe.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v letu 2003.
3. Določitev sejnin članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina delniške družbe sklene, da se za predsednika nadzornega sveta določi sejnina v višini 60.000 SIT
neto in za člane nadzornega sveta 40.000
SIT neto.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2004 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, Podjetje
za revizijo in poslovno svetovanje,d.o.o. iz
Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine po
tem dnevnem redu, je na voljo na sedežu
družbe 30 dni pred zasedanjem skupščine,
vsak delavnik od 10. do 12. ure v tajništvu
družbe Cesta solinarjev 6, Portorož.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, in njihovi
pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na
skupščini je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred zasedanjem skupščine vpisati
v listo udeležencev.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne z istim dnevnim redom ob 15. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Turistično podjetje Portorož, d.d.
uprava in nadzorni svet
Ob-20145/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.3. Statuta družbe
Delo časopisno in založniško podjetje d.d.,
Ljubljana, Dunajska 5, sklicujem
skupščino
družbe Delo časopisno in založniško
podjetje d.d., 1509 Ljubljana,
Dunajska 5,
ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2004 ob 14. uri
v veliki dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se odvetnik Stojan Zdolšek za predsednika skupščine ter
Maja Kralj in Mateja Stanič Rudolf za preštevalki glasov.
2. Razveljavitev dela sklepa skupščine
o uporabi bilančnega dobička z dne 17. 6.
2004.
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Predlog sklepa: razveljavita se 1. in 3.
točka sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička z dne 17. 6. 2004, po katerih se
bilančni dobiček v višini 2.966,119.597,81
tolarjev uporabi za izplačilo dividend delničarjem v znesku 1.000 SIT bruto na
delnico oziroma 667,464.000 SIT; preostanek bilančnega dobička v znesku
2.267,341.968,28 SIT pa se ne razdeli in
se odločanje o njegovi uporabi prenese v
naslednja poslovna leta.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
2.966,119.597,81 tolarjev se uporabi za:
1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 900 tolarjev bruto na delnico oziroma
600,717.600 tolarjev;
2. preostanek bilančnega dobička v znesku 2.334,088.368,28 tolarja se ne razdeli
in se odločanje o njegovi uporabi prenese v
naslednja poslovna leta.
Za izplačila pod točko 1 se uporabi preneseni dobiček iz leta 1997 v višini 4.029,88
tolarja, preneseni dobiček iz leta 1998 v višini 367,493.774,07 tolarja, preneseni dobiček iz leta 2000 v višini 190,324.088,43
tolarja in preneseni dobiček iz leta 2002 v
višini 74,209.337,15 tolarja.
Družba bo izplačala dividende najkasneje do 30. septembra 2004, in sicer delničarjem, vpisanim v centralnem registru pri KDD
na dan 3. septembra 2004.
Delničarji se lahko osebno ali po pooblaščencu udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico, če družbi pisno
prijavijo udeležbo na skupščini na naslov
Delo d.d., Pravna služba, Dunajska 5, 1509
Ljubljana.
Prijava je pravočasna, če jo družba prejme najkasneje do četrtka, 26. avgusta 2004,
do 12. ure.
Pooblastilo mora biti družbi predloženo
v pisni obliki in mora vsebovati ime, priimek
in naslov oziroma sedež pooblastitelja ter
ime, priimek in naslov oziroma sedež pooblaščenca.
Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe – v pravni službi, Tiskarsko središče, Slovenčeva 19, Ljubljana in Dunajska
5, Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 15% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delo časopisno in založniško
podjetje d.d.
predsednik uprave
Jure Apih
Ob-20147/04
Na podlagi 9.2. točke statuta družbe
Istrabenz, holdinške družbe, d.d., ter na
podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in
ZTVP-1 uprava sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Istrabenz, holdinške družbe,
d.d., Koper,
ki bo v petek, 27. 8. 2004, ob 13. uri, v
dvorani Hotela Slovenija, Obala 33, Portorož, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:

– za predsedujočega skupščini: mag.
Gregor Velkaverh;
– verifikacijsko komisijo v sestavi:
– predsednik: Robert Ernestl,
– preštevalki glasov: Klavdija Ule in
Sanja Bajec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe, pooblastilo upravi za izključitev
prednostne pravice obstoječih delničarjev
do novih delnic v primeru povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala in pooblastilo nadzornemu svetu za uskladitev
statuta s sklepi.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu in čistopis statuta družbe in podeli upravi družbe pooblastilo, da lahko
uprava družbe v okviru povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala ob
soglasju nadzornega sveta izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do
novih delnic.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet za
spremembo statuta, ki zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi
odločitvami.
3. a) Predstavitev letnega poročila za
leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila po 274.a členu Zakona o
gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček za leto 2003 v znesku
2.436,300.239,08 SIT se uporabi:
1. za dividende družbe 569,800.000 SIT
ali 110 SIT bruto na delnico;
Družba bo delničarjem, za katere ima
popolne podatke, izplačala dividende najkasneje do 26. 10. 2004, 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 31. 8. 2004 in na način,
kot ga bo določila uprava družbe.
2. za nagrade upravi 32,000.000 SIT;
3. za nagrade nadzornemu svetu
16,522.000 SIT;
4. v
druge
rezerve
družbe
1.191,198.239,08 SIT;
5. v
preneseni
dobiček
družbe
626,780.000 SIT.
Za izplačila pod zap. št. 1, 2 in 3 se porabi 618,322.000 SIT dobička iz drugih rezerv
leta 1997.
Izplačilo nagrade se upravi in članom
nadzornega sveta izvrši skladno s tretjim
odstavkom 7.10. točke statuta družbe v
gotovini in v delnicah družbe v razmerju 50:
50. Družba odsvoji delnice po povprečni tržni ceni od dneva sklica skupščine do dneva
skupščine.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina podeljuje upravi družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2003.
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Št.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2004 v skladu s 54. členom ZGD.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za revizorja družbe za leto 2004 skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje, d.o.o., Neubergerjeva ulica 30,
Ljubljana.
6. Seznanitev skupščine družbe o spremembi člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Skupščina družbe se seznani s članom
nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2003, z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta družbe je na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, vsak delavnik od 9. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v 7 dneh
po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so na dan 24. 8. 2004 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je
pisna prijava udeležbe na skupščini tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Istrabenz, d.d., Koper
Predsednik uprave
Igor Bavčar

Predlog sklepa k točki 1: izvolijo se predsednik skupščine in preštevalci glasov.
Predlog sklepa k točki 2: skupščina se seznani in vzame na znanje letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2002 in poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2002.
Predlog sklepa k točki 3: skupščina delničarjev podeljuje direktorju in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2003.
Gradivo za skupščino je po objavi sklica skupščine delničarjem na vpogled na
sedežu družbe vsak delavnik med 11. in
12. uro.
Vsak nov predlog delničarjev, mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi sklica skupščine na
sedež družbe.
Udeležba na skupščini
Delničarji morajo prisotnost na skupščini
najaviti tako, da njihova najava prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred dnevom zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeleži
vsak delničar, ki je vpisan v delniško knjigo
na dan 30. 8. 2004.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihov pooblaščenec
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro preložena. Čez
eno uro (ob 13. uri) je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Interier d.d.
uprava družbe

Ob-20148/04
Na podlagi točke VII/3 statuta družbe
IBT projektiranje in inženiringi, d.d. Trbovlje, Gimnazijska c. 16 in v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje
in inženiringi d.d. Trbovlje,
Gimnazijska 16,
ki bo v petek, 27. avgusta 2004 ob 8. uri
na sedežu družbe na Gimnazijski cesti 16,
Trbovlje ter predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine po predlogu uprave in seznanitev o
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupšči-

ne in dva preštevalca glasov ter notarja po
predlogu uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2003 in poročilom nadzornega sveta.
3. Pokrivanje bilančne izgube iz poslovnega leta 2003.
Predlog sklepa: bilančna izguba iz poslovnega leta 2003 se pokrije iz splošnega
prevrednotovalnega popravka kapitala.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2003.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: Status IBT Trbovlje, d.d.
se uskladi z določbami Zakona o gospodarskih družbah in se sprejme čistopis statuta
v predloženem besedilu v obliki notarskega
zapisa.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine,
morajo svojo udeležbo prijaviti najmanj 3
delovne dni pred sejo skupščine na sedežu
družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo potrebno za glasovanje.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
dne 27. 8. 2004.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe IBT
Trbovlje,d.d., Gimnazijska cesta 16, vsak
delovni dan od 11. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega
predloga k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delnic.
IBT projektiranje in inženiringi, d.d.
Trbovlje
uprava družbe
Št. 76/04
Ob-20149/04
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. člena statuta delniške
družbe Lesno podjetje Interier d.d., uprava
družbe sklicuje
8. sejo skupščine
družbe Lesno podjetje Interier d.d.,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2004 ob 12. uri na
sedežu družbe v Izoli, Industrijska cona, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
2. Seznanitev skupščine delničarjev z
letnim poročilom o poslovanju družbe v poslovnem letu 2002 in poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2002.
3. Podelitev razrešnice.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Stran

Ob-20150/04
Na podlagi 31. člena Statuta delniške
družbe TOKO-LINE tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov, d.d. sklicuje uprava družbe
7. redno sejo skupščine
delniške družbe TOKO-LINE, d.d.,
ki bo v sredo, dne 25. avgusta 2004 ob
11. uri v poslovnih prostorih družbe v Lukovici pri Domžalah 84, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Nevenka Jakič. Za preštevalca
glasov se imenuje Helena Zabret.
Na seji bo navzoča vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Pisno poročilo nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2003.
O 2. točki dnevnega reda se ne glasuje.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2003.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2003.
4. Sprejem sklepa o kritju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta,
sprejme skupščina družbe sklep, da se izguba iz leta 2003 v višini 54,474.931,15 SIT
pokrije v breme:
– iz splošnega prevrednotovalnega popravka vpoklicanega kapitala 54,474.931,15
SIT.
5. Obravnava plana družbe za leto
2004.
Informacija uprave in nadzornega sveta
družbe o najpomembnejših delih planskega
dokumenta družbe.
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6. Razno.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v Lukovici pri Domžalah 84,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi pisno prijavijo svojo udeležbo.
TOKO-LINE, d.d.
uprava
Št. 033
Ob-20151/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in v smislu 37. in 38. člena
Statuta družbe, uprava družbe ELMA TT
d.d. Ljubljana sklicuje
7. skupščino
delniške družbe ELMA TT d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, 24. 8. 2004 ob 15. uri v sejni sobi družbe na Cesti 24. junija 23, 1231
Ljubljana – Črnuče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z
dnevnim redom.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
3. Razprava o morebitnih spornih zadevah glede zapisnika predhodne seje.
4. Obravnava in potrditev letnega poslovnega poročila, poročila nadzornega
sveta ELMA TT d.d, poročila o konsolidaciji
skupine ELMA TT in revizorjevega mnenja k
poročilu in konsolidaciji ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
5. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2003.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za poslovno leto 2005.
7. Določitev višine sejnin za nadzorni
svet.
Predlogi sklepov:
AD 1) Skupščina ugotavlja, da je od
140.176 vseh delnic z glasovalno pravico
oziroma vseh glasov prisotnih ... delnic
z glasovalno pravico oziroma glasov, kar
je …..% vseh glasov, to pa pomeni, da je
skupščina sklepčna.
AD 2) Za predsednika skupščine se izvoli
Franc Bradeško, za preštevalca glasov Doroteja Bregar in Vlasta Zupančič, skupščini
družbe prisostvuje notarka Nada Kumar.
AD 4) Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme poslovno poročilo
ELMA TT d.d., poročilo nadzornega sveta,
revizijsko poročilo, poročilo o konsolidaciji
skupine ELMA TT in revizijsko poročilo h
konsolidaciji skupine ELMA TT za poslovno
leto 2003 v predloženem besedilu. Upravi in
nadzornemu svetu se za poslovno leto 2003
podeli razrešnica.
AD 5)
a) Poveča se osnovni kapital družbe v
višini 140,176.000 SIT, s čimer se vrednost
delnic poveča iz 1.000 SIT na 2.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvrši iz
sledečih postavk:
– splošni prevrednotovalni popravki v
višini 47,445.835,48 SIT,
– bilančni dobiček za leto 2003 v višini
65,974.234,85 SIT,
– preneseni dobiček iz leta 2002 v višini
26,755.929,67 SIT.
b) Bilančni dobiček v višini 14,017.600
SIT se nameni za povečanje rezerv. Razporedi se iz prenesenega dobička iz leta
2002.
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AD 6) Na predlog nadzornega sveta se
za revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2005 imenuje revizijska hiša KPMG.
AD 7) Sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta za predsednika nadzornega
sveta znaša 50.000 SIT, za člane pa 40.000
SIT.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo
biti pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki do
vključno 22. 8. 2004 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija 23, in so na dan 23. 8. 2004
vpisani v centralni register pri KDD. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi predajo v
hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, vsak delovni dan v tednu med 10. in
12. uro.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v istem prostoru z
enaki dnevnim redom. Na tem zasedanju
bo veljavno odločeno ne glede na višini zastopanega kapitala.
ELMA TT tovarna transformatorjev
Ljubljana, d.d.
uprava družbe
Ob-20152/04
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba
d. d., Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, na podlagi 42. člena Statuta družbe
sklicuje
21. skupščino
delničarjev Mladinske knjige Založbe
d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2004, v prostorih
Pošte Slovenije, d.o.o., PE Ljubljana, Čopova ul. 11, Ljubljana, konferenčna dvorana št.
306/III. nad., ob 16. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe,
poročilom nadzornega sveta in revizijskim
poročilom za poslovno leto 2003.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2003.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2004.
5. Vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 1: za predsednico skupščine
se izvoli Maja Praprotnik, za preštevalca
glasov pa se izvolita Klavdija Magič in Slavka Zamljen. Seji bo prisostvovala notarka
Nevenka Tory iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe,
poročilom nadzornega sveta in revizijskim
poročilom za poslovno leto 2003.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto
2003, s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in revizijskim
poročilom za poslovno leto 2003, ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila uprave za leto 2003.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sprejem sklepa št. 3: na predlog uprave in
nadzornega sveta se bilančni dobiček za
leto 2003 v znesku 537,247.561,54 SIT, ki
sestoji iz dela dobička leta 2003, prenesenega dobička iz leta 2002 in iz sproščenih
drugih rezerv iz dobička, oblikovanih iz
prenesenih dobičkov leta 1993 in 1994,
uporabi:
– za izplačilo dividende 188,500.000 SIT.
Višina dividende za eno delnico znaša 153
SIT bruto. Dividenda pripada delničarjem,
ki so na dan 30. 8. 2004 kot lastniki delnic
vknjiženi pri KDD – Klirinško depotni družbi,
d.d. Dividenda se izplača v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini;
– za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta v znesku 9,000.000 SIT in za
nagrado upravi v znesku 2,500.000 SIT.
Nagrada članom nadzornega sveta oziroma upravi se izplača v 60 dneh po sprejemu
sklepa na skupščini;
– za druge rezerve iz dobička
337,247.561,54 SIT.
Za izplačilo dividende ter nagrado nadzornemu svetu in upravi se uporabi preneseni dobiček iz leta 1993 in 1994.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli upravi in
članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2004.
Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa št. 4: za revizijo poslovanja družbe za
leto 2004 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.d., Parmova 53,
Ljubljana.
5. Vprašanja delničarjev.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni
klirinško-depotni družbi, d.d., Ljubljana, na
dan 20. 8. 2004, in ki pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini. Pravico udeležbe in
glasovanja na skupščini lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti na
sedež družbe (Mladinska knjiga Založba
d.d., Ljubljana, tajništvo KPSP, Slovenska
29, 1000 Ljubljana) najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Delničar lahko za glasovanje pooblasti
tretjo osebo s pisnim pooblastilom, ki ga
deponira na sedežu družbe najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji
navzočih vsaj 33% glasov zastopanega
kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 26. 8. 2004 ob 17. uri na
mestu prvega sklica in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem,
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zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini. Vstop
v dvorano bo mogoč samo do 16. ure oziroma do 17. ure v primeru, da skupščina ob
prvem sklicu ne bo sklepčna.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letno poročilo družbe za leto 2003, poročilo
nadzornega sveta, revizijsko poročilo, konsolidirano letno poročilo skupine MK za leto
2003 so na razpolago v tajništvu uprave
družbe na sedežu družbe vsak delavnik
med 9. in 12. uro.
Mladinska knjiga Založba d.d.
uprava

Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge v roku 7 dni od
dneva objave sklica skupščine. Predlogi
morajo biti pisni, obrazloženi in poslani na
sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne v istih prostorih ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Birostroj Computers d.d
uprava
direktorica družbe
Sonja Gerič, univ.dipl. jur.

Ob-20153/04
Na podlagi 7. točke statuta družbe Metropol Group d.d., hoteli in turizem, Obala
77, Portorož, uprava družbe sklicuje
6. sejo skupščine
družbe Metropol Group d.d.,
ki bo v petek, 27. 8. 2004 ob 11. uri v
Metropol Buisiness Centru v Grand Hotelu
Metropol v Portorožu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda skupščine
in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franci Strajnar, za preštevalki
glasov se izvolita Nevenka Đukič in Tina
Milinovič, seji bo prisostvovala vabljena
notarka Mojca Tavčar Pasar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2003 s poročilom revizorja
in poročilom nadzornega sveta ter sprejem
sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja in s
poročilom nadzornega sveta.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2003 v
znesku 303,224.260,32 SIT se prenese v
naslednje leto kot preneseni čisti poslovni
izid.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za leto
2003.
3. Podelitev nagrade članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa: skupščina odobrava članom nadzornega sveta za delo v nadzornem
svetu nagrado v višini 4,000.000 SIT v bruto
znesku. Nagrade se izplačajo v breme tekočega poslovanja družbe v letu 2004.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe Metropol Group d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe Metropol
Group d.d. v predloženem besedilu, ki je
kot priloga sestavni del tega sklepa.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe Metropol group d.d.,
Portorož za poslovno leto 2004 se imenuje

revizijsko družbo Audit d.o.o., Lendavska
18, 9000 Murska Sobota.
Udeležba in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zastopniki in pooblaščenci, ki se pisno s
priporočeno pošiljko ali osebno prijavijo
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
na sedežu družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju na dan seje skupščine.
Pooblaščenci morajo predložiti ustrezno
pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in poročilom revizorja ter spremembami in dopolnitvami statuta, je vsem delničarjem na vpogled v tajništvu uprave, na
sedežu družbe Metropol Group d.d., Obala
77, Portorož, od dneva objave sklica naprej,
vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Metropol Group d.d. Portorož
generalni direktor
Zorko Žerjal
Ob-20154/04
Na podlagi 7.2. točke Statuta družbe Birostroj Computers d.d. Maribor, Mladinska 3
sklicuje uprava – direktorica družbe
9. redno skupščino
družbe Birostroj Computers d.d.
Maribor,
ki bo dne 23. 8. 2004 na sedežu družbe
v Mariboru, Mladinska 3, v I. nadstropju s
pričetkom ob 13. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine:
Predlog sklepa 1: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter
sprejem sklepa o pokrivanju izgube za leto
2003.
Predlog sklepa 2: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta nastala izguba iz leta 2003 v znesku
67,043.676,93 SIT ostane nepokrita.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji v korist katerih
bodo tri dni pred izvedbo skupščine, delnice delniške družbe Birostroj Computers
d.d. Maribor vknjižene v Delniški knjigi
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo
Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred pričetkom
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno v družbi.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu družbe Mladinska 3 v Mariboru in sicer vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine do
zasedanja skupščine med 10. in 12. uro.
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Ob-20155/04
V skladu s Statutom delniške družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe
8. skupščino
delniške družbe Jelovica, lesna
industrija, d.d., Kidričeva 58, 4220
Škofja Loka,
ki bo v četrtek, dne 26. 8. 2004 ob 12.
uri na sedežu družbe Kidričeva 58, Škofja
Loka.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2003, revizijskim poročilom in
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlogi sklepov:
Sklep k točki 1: izvoli se predsednik
skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta. Izvoli se 3-članska verifikacijska
komisija po predlogu uprave in nadzornega
sveta. Potrdi se notarka Erika Braniselj iz
Škofje Loke.
Sklep k točki 2: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2003, revizijskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta.
Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom uprave in nadzornega sveta.
Sklep k točki 3: za revizorja za poslovno leto 2004 se imenuje KPMG Slovenija
d.o.o.
Pogoji udeležbe in distribucija gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri upravi družbe Jelovica d.d., v
tajništvu pri Tini Masnec vsak delavnik od
7. do 12. ure. Tam je dostopno tudi letno
poročilo za poslovno leto 2003, revizijsko
poročilo in poročilo nadzornega sveta.
Nasprotne predloge morajo delničarji predložiti pisno in z obrazložitvijo v 7
dneh po objavi sklica skupščine na naslov
družbe s pripisom “nasprotni predlog za
skupščino”.
Pravico udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško
depotni družbi d.d. Ljubljana in ki vsaj 3
dni pred skupščino prijavijo svojo udeležbo na naslov družbe s pripisom “udeležba
za skupščino”. Pooblaščenci delničarjev
morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti
tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila
morajo biti pisna.
Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine
in prevzeti glasovnice.
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O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob prihodu.
Jelovica, d.d. Škofja Loka
uprava
Bojan Starman, univ. dipl. ek.
Št. 8-0400364
Ob-20156/04
Na podlagi točke 7.3. Statuta delniške
družbe IKA Industrijska konfekcija Ajdovščina d.d. sklicujem
9. skupščino
delniške družbe IKA Ajdovščina d.d.,
ki bo dne 24. 8. 2004 ob 12. uri na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta
24.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skupščine izvoli Branka Kodelja, za preštevalce
glasov Karmen Kravos in Andrejka Blažko,
za notarko se izvoli Laura Čermelj, za zapisnikarico Anica Rijavec.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta bilančni dobiček
iz letnega poročila za leto 2003 v višini
5,010.004,30 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2003 in podeljuje upravi družbe in članom
nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2003.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2004 imenuje revizijska družba
KPMG SLO, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe,
vsak ponedeljek, sredo in petek do skupščine med 9. in 10. uro.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
tega sklica skupščine pisno podajo družbi razumno utemeljen nasprotni predlog
sklepov.
Seje skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani kot lastniki
v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško
depotni družbi d.d., sami, ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
O 1. točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, o drugih pa z glasovnicami.
Vsaka delnica predstavlja en glas. Sklepi
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov.
Delničarji, ki se bodo udeležili skupščine, morajo predhodno prijaviti svojo udeležbo najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine na sedežu družbe v Ajdovščini,
Tovarniška cesta 24.
Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najkasneje
30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v
istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
IKA Ajdovščina d.d.
uprava družbe
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Ob-20157/04
Na podlagi 18. člena statuta Pomurke
Mesne industrije d.d. Murska Sobota, Panonska 11, uprava družbe sklicuje
7. redno sejo skupščine
družbe Pomurka Mesna industrija d.d.,
Panonska 11, Murska Sobota,
ki bo 26. 8. 2004 ob 8.30 v prostorih
družbe ABC Pomurka – International d.d.
Murska Sobota, na Lendavski 11.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar mag. Andrej Rošker.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe z dne 7. 7. 2004,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila
družbe Pomurka Mesna industrija d.d. za
poslovno leto 2003.
3. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2003.
4. Odločanje o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe se zmanjša od 3.106,799.000 SIT za
1.553,400.000 SIT na 1.553,399.000 SIT
zaradi pokritja prenesene izgube v višini
770,121.565,19 SIT. Razmerje med osnovnim kapitalom v višini 3.106,799.000 SIT
pred zmanjšanjem in osnovnim kapitalom v
višini 1.553,399.000 SIT po zmanjšanju, je
enako 3,106.799 starih delnic za 1,553.399
novih delnic, oziroma za vsaki 2 stari delnici, ki se združita, pripada delničarjem 1
nova delnica. V tem razmerju se združijo
tudi delnice, tako, da za vsaki 2 sedanji
delnici imetniku pripada 1 nova delnica, ki
glasi na enak nominalni znesek kot stare,
to je 1.000 SIT.
Razlika med nominalnim zneskom umaknjenih delnic v višini 1.553,400.000 SIT in
zneskom izgube v višini 770,121.565,19
SIT, kar znaša 783,278.434,81 SIT, se odvede v kapitalske rezerve.
Stare delnice se v celoti razveljavijo in
se izda 1,553.399 novih nematerializiranih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT za delnico.
Postopek razveljavitve delnic, ki zaradi združitve prenehajo, se izvede v KDD
tako, da na račun imetnikov, ki so imetniki
na presečni dan 26. 8. 2004, na podlagi
menjalnega razmerja izračuna število delnic, ki po združitvi pripadajo imetnikom in
izbriše ostale delnice, ki se zaradi združitve
razveljavijo.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
se pooblasti nadzorni svet družbe, da po izvedenem postopku združitve delnic uskladi
čistopis statuta.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se imenuje nove člane nadzornega sveta zaradi
prenehanja mandata dosedanjim članom.
Za člane nadzornega sveta se za obdobje
štirih let z dnem skupščine imenujejo naslednji člani:

1. Marič Ludvik,
2. Flisar Stanislav,
3. Lipič Irena,
4. Drvarič Gabrijela.
6. Soglasje skupščine k sklepom nadzornega sveta in določitev višine sejnin članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta daje skupščina soglasje k sklepom
nadzornega sveta po predloženem besedilu.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo 23. 8. 2004 – tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, pooblaščenci in njihovi zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošto dostavijo družbi tako, da jo le-ta prejme najkasneje 3 tri dni pred redno sejo
skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred njenim začetkom. Ob prihodu se prijavi z osebno izkaznico ali drugim dokumentom identifikacije in
prevzamejo glasovalne pravice.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu
družbe v Murski Soboti, Panonska 11.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne v istih prostorih. Skupščina
bo v takem primeru odločala ne glede na
višini zastopanega kapitala.
Pomurka Mesna industrija d.d.
Murska Sobota
predsednik uprave
Vinko Šnurer, ek.
Ob-20158/04
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
statuta sklicuje uprava družbe
4. skupščino
delniške družbe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d.,
ki bo na sedežu družbe v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, dne 23. avgusta 2004,
s pričetkom ob 13. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se imenuje Veličkov Gregor, za preštevalki glasov
se imenujeta Darja Rijavec in Nadja Mihelj.
Skupščini bo prisostvovala notarka Eva
Lučovnik.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2003 in poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2003 in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi poslovnega poročila in stališči
do revizijskega poročila.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje delo direktorja in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 ter
podeljuje direktorju in članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2003.
5. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: članom nadzornega sveta pripada za njihovo delo sejnina
v višini 40.000 SIT neto na sejo, predsedniku nadzornega sveta pa 60.000 SIT neto
na sejo.
6. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2004 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini oddajo
osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj 3
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke se glasuje z glasovnicami.
Gradivo
Gradivo za skupščino in letno poročilo je
na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni
dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica
skupščine do dneva zasedanja.
Nasprotni predlogi
Morebitni nasprotni predlogi k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti v
pisni obliki, razumno utemeljeni in poslani
upravi v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Miran Lovrič
direktor

Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta skupščina sprejme dopolnitve statuta
v predlagani obliki ter čistopis statuta.
5. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja družbe GG Bled d.d. za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovanja GG Bled d.d. za poslovno leto 2004
revizijsko družbo EURO-IN & PARTNERS,
d.o.o., Škofja Loka.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe pri KDD na dan 22. 8. 2004. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
in glasovanja na skupščini ima vsak delničar ali njegov pooblaščenec, ki pisno prijavo udeležbe dostavi družbi najkasneje 3
dni pred sejo skupščine na naslov: GG Bled,
d.d., Ljubljanska c. 19, 4260 Bled, z oznako
»za skupščino«.
Udeležence prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti in prevzema glasovnic
prijavijo v sprejemni pisarni najmanj pol ure
pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
delničarjem vsak delovni dan na sedežu
družbe od 8. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi
tega sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri. Skupščina
bo v tem primeru veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
uprava
direktor
Zvone Šolar, univ. dipl. inž. gozd.

Ob-20159/04
Na podlagi 39. člena statuta družbe
Corona, proizvodnja in trženje električnih in
plinskih aparatov d.d., uprava sklicuje
7. sejo skupščine
družbe Corona, proizvodnja in trženje
električnih in plinskih aparatov, d.d.,
Reteče 4, Škofja Loka,
ki bo dne 24. avgusta 2004 ob 13. uri na
sedežu družbe v Škofji Loki, Reteče 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predlagani organi
skupščine, ugotovi prisotnost vabljenega
notarja.
2. Seznanitev z revidiranim Letnim poročilom za leto 2003 ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
2.1. Predlog sklepa: skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom za leto
2003 in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.

2.2. Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2003 ter podeljuje direktorju
družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2003.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2004 se imenuje
revizijska družba PriceWaterhouseCoopers
d.o.o. iz Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na
skupščini predhodno pisno najavijo upravi
družbe najkasneje v roku tri dni pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 19. 8.
2004. Pooblaščenci delničarjev morajo do
začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne
pismene prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Glede na navedeno
delničarje naprošamo, da zaradi razdelitve
glasovnic pridejo na skupščino pol ure pred
zasedanjem.
Corona, d.d.
uprava
Št. 07/153
Ob-20160/04
Na podlagi določil statuta delniške družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
Ljubljanska c. 19, Bled sklicuje uprava
7. sejo skupščine
družbe GG, gozdno gospodarstvo
Bled, d.d.,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2004 s pričetkom
ob 12.30 v prostorih GG Bled, Ljubljanska
cesta 19, Bled.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsedujočo na skupščini imenuje Danica
Klemenc, za preštevalki glasov Alenka Bizilj
in Majda Režek. Skupščini bo prisostvovala
vabljena notarka Nada Svetina.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2003 in stališče nadzornega
sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za
poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2003 in
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila in potrditvijo letnega
poročila za poslovno leto 2003.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da ostane bilančni dobiček iz leta 2003 v višini 124,101.062,52 SIT
v celoti nerazporejen.
V skladu s členom 282/a Zakona o gospodarskih družbah skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2003.
4. Predlog dopolnitev statuta družbe GG
Bled d.d.

Stran

Ob-20162/04
Uprava delniške družbe Iskra Stikala,
industrija nizkonapetostne stikalne tehnike,
d.d., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, Kranj, na
podlagi prvega odstavka 40. člena Statuta
družbe sklicuje
9. skupščino
družbe Iskra Stikala, d.d., Kranj,
ki bo v četrtek 26. avgusta 2004 ob 10.
uri na sedežu družbe v Kranju, Ljubljanska
cesta 24a.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost ter imenujejo predsednik skupščine in
dva preštevalca.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve vodenja družbe v
poslovnem letu 2003, uporaba bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice članom
nadzornega sveta in uprave.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2003 znaša 1,948.897,45 SIT, se odvede v zakonske rezerve.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
nadzornega sveta in uprave za poslovno
leto 2003.
3. Imenovanje revizorja.

Stran
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Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja delniške družbe Iskra Stikala, d.d., Kranj, se za poslovno leto 2004
imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.
4. Ugotovitev prenehanja mandatov članov nadzornega sveta, imenovanje novih
članov nadzornega sveta, predstavnikov
delničarjev in seznanitev skupščine s članom nadzornega sveta, predstavnikom
delavcev.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
– ugotovi se, da dosedanjima članoma
nadzornega sveta, Dušanu Šešoku in Jožetu Puklu 17. 10. 2004 poteče mandat;
– za nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se imenujeta Dušan
Šešok in Jože Pukl. Štiriletni mandat novoimenovanih članov nadzornega sveta začne
teči 18. 10. 2004;
– skupščina se seznani z izvolitvijo člana
nadzornega sveta, predstavnika delavcev.
5. Pripojitev družbe Iskra Instrumenti,
d.d., k družbi Iskra Stikala, d.d., Kranj.
a) Soglasje skupščine k pripojitvi
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina daje soglasje k pripojitvi
delniške družbe Iskra Instrumenti, družba
za razvoj, proizvodnjo in trženje električnih in elektronskih merilnih instrumentov
in naprav, d.d., Otoče, Otoče 5a, Podnart,
kot prevzete družbe, k delniški družbi Iskra
Stikala, industrija nizkonapetostne stikalne
tehnike, d.d., Kranj, Ljubljanska cesta 24a,
Kranj, kot prevzemni družbi.
Obračunski dan pripojitve je 31. 12.
2003.
b) Soglasje skupščine k pogodbi o pripojitvi delniške družbe Iskra Instrumenti, d.d., k
delniški družbi Iskra Stikala, d.d., Kranj.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina daje soglasje k pogodbi
o pripojitvi delniške družbe Iskra Instrumenti, d.d., k delniški družbi Iskra Stikala,
d.d., Kranj.
Ta sklep začne veljati, ko k pogodbi
o pripojitvi delniške družbe Iskra Instrumenti, d.d., k delniški družbi Iskra Stikala,
d.d., Kranj, v predlaganem besedilu dasta
soglasji skupščini obeh družb, udeleženih
pri pripojitvi.
Pogodba o pripojitvi, zapisana v notarskem zapisu, je priloga in sestavni del tega
sklepa.
6. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: v skladu s sklepi skupščine, sprejetimi pod 7. točko dnevnega reda te seje
skupščine, se zaradi izvedbe pripojitve delniške družbe Iskra Instrumenti, d.d., k delniški družbi Iskra Stikala, d.d., Kranj, osnovni
kapital družbe Iskra Stikala, d.d., Kranj, poveča za do 323,414.000 SIT, tako da bo po
povečanju znašal do 812,691.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo do 323.414 navadnih delnic z enakimi lastnostmi, kot veljajo za že obstoječe
delnice družbe, tako da bo celotni osnovni
kapital družbe po povečanju razdeljen na do
812.691 navadnih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
s stvarnim prevzemom, katerega predmet je
celotno premoženje skupaj z obveznostmi
prevzete družbe Iskra Instrumenti, d.d.,
Otoče 51, Podnart, ki ga bo družba pridobila od prevzete družbe na podlagi 2. člena
pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v
sodni register.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Do novih delnic iz prvega odstavka tega
sklepa so upravičene osebe, ki bodo imetniki delnic prevzete družbe na dan, ko bo
Centralna klirinško depotna družba, d.d.,
Ljubljana, po 75. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih opravila
zamenjavo delnic zaradi izvedbe pripojitve.
Vsak od njih je upravičen do takšnega števila delnic, kot izhaja iz menjalnega razmerja
ter 3. do 5. člena pogodbe o pripojitvi.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe Iskra Stikala, d.d., Kranj, da s sklepom
uskladi besedilo statuta družbe skladno s
spremembo osnovnega kapitala, upoštevajoč spremembe imetništva delnic prevzete
družbe v času od 31. 5. 2004 do dneva vpisa pripojitve v sodni register, tako da ugotovi
dokončno število izdanih delnic, potrebnih
za izvedbo sklepa o povečanju osnovnega kapitala, in dokončno višino povečanja
osnovnega kapitala, ter skladno z veljavnimi
odločitvami sodišča in drugih organov, če bo
to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete
sklepe tako, da se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala v sodni register.
7. Spremembe firme, skrajšane firme,
dejavnosti in statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Firma družbe se spremeni in je: Iskra,
Merilni instrumenti in stikala, d.d.
b) Skrajšana firma družbe se spremeni in
je: Iskra MIS, d.d.
c) Dejavnost družbe, kot je določena v 2.
členu statuta družbe, se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
22.250 Druge dejavnosti, povezane s
tiskarstvom
22.330 Razmnoževanje računalniških
zapisov
25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas
28.511 Prekrivanje kovin s kovino
28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
28.520 Splošna mehanična dela
28.621 Proizvodnja ročnega orodja
28.622 Proizvodnja orodja za stroje
28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
31.620 Proizvodnja druge električne
opreme
32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje
33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
45.310 Električne inštalacije
51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.510 Dejavnost menz
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)

63.110 Prekladanje
63.120 Skladiščenje
65.210 Finančni zakup (leasing)
65.220 Drugo kreditiranje
65.230 Drugo finančno posredništvo,
d.n.
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
72.100 Svetovanje o računalniških napravah
72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Omrežne podatkovne storitve
72.600 Druge računalniške dejavnosti
73.103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti
74.120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.400 Oglaševanje
74.700 Čiščenje objektov in opreme
74.820 Pakiranje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.871 Prirejanje razstav sejmov in
kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
d) Naslov statuta družbe se spremeni
tako, da se glasi: »Statut delniške družbe
Iskra MIS, d.d.«
V 29. členu statuta družbe se besedilo
»Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, št. 42/93)« zamenja z besedo »zakona«.
Drugi odstavek 46. člena statuta družbe
se črta.
V skladu s spremembami firme, skrajšane firme, dejavnosti, osnovnega kapitala
in statuta družbe se pripravi čistopis statuta
družbe, ki ga potrdi notar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan objave sklica skupščine
evidentirani v delniški knjigi, njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom
oziroma s pisnim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci vsaj tri dni pred sejo
skupščine pisno napovedo svojo udeležbo
na skupščini.
Celotno skupščinsko gradivo skupaj
tudi z letnim poročilom uprave, poročilom
nadzornega sveta in pogodbo o pripojitvi
je na vpogled vsak delovni dan med 10. in
12. uro na sedežu družbe, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
seje skupščine.
Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na sejo skupščine pol
ure pred napovedanim začetkom seje.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovna seja istega dne dve
uri po prvem sklicu, v istem prostoru in z
istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Stikala, d.d. Kranj
uprava
Srečko Lavrenčič, univ. dipl. ek.

Delničarji morajo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine prijaviti družbi svojo
udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu uprave družbe
na naslovu: Rovšnikova 7, Ljubljana, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
V gradivu za skupščino se nahaja letno
poročilo uprave za leto 2003, pisno poročilo
nadzornega sveta o preveritvah letnega poročila uprave, dokazila o postopku za izbor
revizijske hiše.
V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi
bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno
uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi,
vložijo v roku 7 dni od objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno
na sedežu družbe, če želijo, da bi družba
te predloge objavila pred zasedanjem
skupščine.
Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje
Ljubljana d.d.
uprava
dr. Vladimir Kercan

Ob-20163/04
Uprava delniške družbe Iskra Instrumenti, Družba za razvoj, proizvodnjo in trženje
električnih in elektronskih merilnih instrumentov in naprav, d.d., Otoče, Otoče 5A,
Podnart, na podlagi prvega odstavka 40.
člena statuta družbe sklicuje
8. skupščino
družbe Iskra Instrumenti, d.d.,
ki bo v sredo 25. avgusta 2004 ob 13. uri
na sedežu družbe v Otočah 5A, Podnart.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost ter imenujejo predsednika skupščine
in dva preštevalca.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve vodenja družbe v
poslovnem letu 2003, uporaba bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice članom
nadzornega sveta in uprave.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček družbe za leto 2003
v višini 45,785.587,89 SIT ostane nerazdeljen. Odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto.
Skupščina podeljuje razrešnico članom
nadzornega sveta in uprave za poslovno
leto 2003.
3. Pripojitev družbe Iskra Instrumenti,
d.d., k družbi Iskra Stikala, d.d., Kranj.
a) Soglasje skupščine k pripojitvi in imenovanje zastopnika po 521. členu Zakona
o gospodarskih družbah za prevzem delnic
prevzemne družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina daje soglasje k pripojitvi
delniške družbe Iskra Instrumenti, družba
za razvoj, proizvodnjo in trženje električnih in elektronskih merilnih instrumentov
in naprav, d.d., Otoče, Otoče 5a, Podnart,
kot prevzete družbe, k delniški družbi Iskra
Stikala, industrija nizkonapetostne stikalne
tehnike, d.d., Kranj, Ljubljanska cesta 24a,
Kranj, kot prevzemni družbi.
Obračunski dan pripojitve je 31. 12.
2003.
Za zastopnika za prevzem delnic prevzemne družbe se v skladu z drugim odstavkom 521. člena Zakona o gospodarskih
družbah imenuje KKD – Centralna klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana.
b) Soglasje skupščine k pogodbi o pripojitvi delniške družbe Iskra Instrumenti, d.d., k
delniški družbi Iskra Stikala, d.d., Kranj.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina daje soglasje k pogodbi
o pripojitvi delniške družbe Iskra Instrumenti, d.d., k delniški družbi Iskra Stikala,
d.d., Kranj.
Ta sklep začne veljati, ko k pogodbi
o pripojitvi delniške družbe Iskra Instrumenti, d.d., k delniški družbi Iskra Stikala,
d.d., Kranj, v predlaganem besedilu dasta
soglasji skupščini obeh družb, udeleženih
pri pripojitvi.

Pogodba o pripojitvi, zapisana v notarskem zapisu, je priloga in sestavni del tega
sklepa.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan objave sklica skupščine evidentirani v delniški knjigi, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom
oziroma s pisnim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci vsaj tri dni pred sejo
skupščine pisno napovedo svojo udeležbo
na skupščini.
Celotno skupščinsko gradivo skupaj
tudi z letnim poročilom uprave, poročilom
nadzornega sveta in pogodbo o pripojitvi
je na vpogled vsak delovni dan med 10. in
12. uro na sedežu družbe, v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
seje skupščine.
Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na sejo skupščine pol
ure pred napovedanim začetkom seje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovna seja istega dne dve
uri po prvem sklicu, v istem prostoru in z
istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Instrumenti, d.d.
uprava
Srečko Lavrenčič, univ. dipl. ek.
Št. 828
Ob-20251/04
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7, sklicuje uprava družbe
6. redno skupščino
družbe Turboinštitut, Inštitut za
turbinske stroje d.d., Ljubljana,
Rovšnikova 7,
ki bo 26. 8. 2004 ob 12.30 na sedežu
družbe v Ljubljani, Rovšnikova 7.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca
glasov pa Edin Kumalič in Tea Zdešar.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
2. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom in revizijskim poročilom za leto
2003.
2. Na predlog nadzornega sveta in
uprave se skladno s 60. členom Zakona o
gospodarskih družbah pokrije čisto izgubo iz
poslovnega leta 2003 v višini 97,103.399,17
SIT iz drugih rezerv iz dobička, kar je upoštevano že pri sestavi letnega poročila za
leto 2003.
3. Odobri se delo uprave in nadzornega sveta ter se jima v zvezi s tem podeli
razrešnica za leto 2003.
3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2003 se imenuje revizorska hiša Iteo – Abeceda d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana.
Predlagatelja sklepov pod 1. in 2. točko
sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod 3. točko pa le nadzorni svet.

Stran

Št. 58/04
Ob-20252/04
Direktorica družbe Gostinsko podjetje
Vič d.d., Gradaška 10, Ljubljana, sklicuje na
podlagi 283. člena ZGD in v skladu s XXVI.
členom statuta
redno skupščino družbe
GP Vič d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2004 ob 9. uri v gostilni
Pod Rožnikom, Cesta na Rožnik 18, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Direktorica in nadzorni svet predlagata,
da predsedujoči skupščine skladno z določili člena XXXII.D statuta ugotovi prisotnost
in sklepčnost zasedanja skupščine na podlagi seznama prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev ter o tem poroča skupščini pred
pričetkom glasovanja.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
Nadzorni svet skladno z določilom člena
XXXIII.D statuta predlaga sklep: za preštevalca glasov se izvoli Ljuba Marinček.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2003.
Direktorica in nadzorni svet predlagata sklep o uporabi bilančnega dobička,
ki po stanju na dan 31. 12. 2003 znaša
69,746,847,22 SIT:
a) del bilančnega dobička v višini
26,240.000 SIT se uporabi za zmanjšanje
kapitala z umikom delnic,
b) del bilančnega dobička v višini
43,506.847.22 SIT se ne uporabi in se prenese v naslednje leto.
4. Podelitev razrešnice.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep: članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica.
5. Povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe.
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Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep:
I. Osnovni kapital družbe se poveča z zneska 14,120.000 SIT za znesek
28,240.000 SIT, tako da od sedaj znaša
42,360.000 SIT.
II. Osnovni kapital se poveča s preoblikovanjem kapitalskih rezerv iz 5. točke prvega
odstavka 60. člena ZGD.
III. Delničarjem pripadajo nove delnice
v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu družbe, in sicer
pripadata vsakemu delničarju za vsako
delnico v dosedanjem kapitalu družbe 2
novi delnici.
IV. Po vpisu povečanja povečanja osnovnega kapitala v sodni register se izda 2.824
novih delnic z nominalno vrednostjo delnice
10.000 SIT, kot sledi:
a) Izdajatelj delnic: Gostinsko podjetje
Vič d.d. Ljubljana.
b) Novo izdane delnice glasijo na ime ter
so navadne delnice, istega razreda, kot že
obstoječe, druge izdaje. Novo izdane delnice so prosto prenosljive.
c) Skupna nominalna vrednost celotne
izdaje je 28,240.000 SIT.
d) skupna emisijska vrednost delnic je
enaka nominalni vrednosti.
e) Družba ni izdala delnic brez glasovalne pravice.
f) Novo izdane delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralni
register vrednostnih papirjev pri KDD.
g) Novo izdane delnice so udeležene v
dobičku Družbe doseženem v celotnem poslovnem letu, v katerem je ta sklep sprejet.
h) dividende se izplačajo na bančne račune tistih delničarjev, ki so vpisani v KDD
na dan, ki ga določi skupščina delničarjev,
ko odloča o razdelitvi dividend.
i) Šteje se, da so delnice vpisane in polno vplačane, ko je sklep o povečanju osnovnega kapitala vpisan v sodni register.
j) Registracija tega sklepa ter izdaja delnic z vpisom v KDD bo objavljena v Uradnem listu RS.
k) Delnice se izročijo imetnikom delnic
družbe po tem, ko je sklep o povečanju
osnovnega kapitala vpisan v sodni register
tako, da se vsakemu takemu imetniku, za
vsako delnico, ki jo ima, izročita dve novi
delnici. Izročitev se opravi z vpisom novih
delnic in njihovih imetnikov v KDD.
l) Delničarji družbe imajo prednostno
pravico ob izdaji novih delnic izdajateja.
V. Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi
besedilo statuta s sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep:
a) Odobri se nakup 3 lastnih delnic po
ceni 160.000 SIT, ki jih je uprava izvršila v
letu 2004 zaradi enakega obravnavanja delničarjev ob nakupu lastnih delnic na podlagi
pooblastila skupščine z dne 29. 8. 2003.
b) Upravo družbe se pooblasti za nakup
največ 415 lastnih delnic po najnižji ceni
20.000 SIT za delnico in najvišji ceni 50.000
SIT za delnico, pri čemer tako pooblastilo
velja od dne vpisa povečanja osnovnega
kapitala družba na znesek 42.360,000.000
SIT v sodni register, do preteka 18 mesecev
po sprejetju tega sklepa.
c) Upravo se nadalje pooblasti, da lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
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d) Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi
besedilo statuta z zmanjšanjem osnovnega
kapitala na podlagi umika lastnih delnic.
7. Sprememba statuta.
Direktorica in nadzorni svet predlagata
sklep:
a) Črta se VII.B člen z vsemi podtočkami.
b) VIII.A. člen statuta se spremeni tako
da glasi: “Navadne delnice so prosto prenosljive.
c) Črtata se VIII.A.(a) člen in VIII.A.(b)
člen.
d) Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi
besedilo statuta z zgornjim sklepom o spremembi statuta.
8. Volitve članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sklep: za člane
nadzornega sveta se za štiriletno mandatno
obdobje izvolijo:
– Bizjak Jožica,
– Popovič Mirjana,
– Slemenšek Milka,
– Rutar Marija.
Skupščina se seznani s tem, da je svet
delavcev za člana nadzornega sveta imenoval:
– Rizvič Enes,
– Mikuž Milan.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skladu s XXXI.C. členom statuta prijaviti družbi
najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava
mora prispeti na naslov družbe najkasneje 26. 8. 2004. Prijavo je mogoče poslati
s priporočeno pošto ali s telegramom na
naslov družbe ali po telefaksu 426-34-68. V
prijavi se navede ime in priimek delničarja
oziroma firmo delničarja, naslov oziroma
sedež delničarja in število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime
in priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev
lahko pošljejo družbi seznam delničarjev,
ki jih zastopajo, s prej navedenimi podatki.
Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na
zasedanju skupščine družbe.
GP Vič d.d.
direktorica
Ob-20253/04
Uprava Gostinskega podjetja Ljubljana
d.d., Železna cesta 18, Ljubljana na podlagi
drugega odstavka 15. člena statuta sklicuje
10. sejo skupščine
Gostinskega podjetja Ljubljana d.d.,
ki bo v četrtek dne 26. 8. 2004 ob 10. uri,
na naslovu Železna cesta 18 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnega telesa in predstavitev vabljenega
notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se:
– za predsednika skupščine Gregor
Godeša,
– za preštevalca glasov Polona Granda
in Mateja Torbar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar iz Litije.
2. Potrditev letnega poročila za leto 2003
in seznanitev z revizijskim poročilom.
Predlog sklepa: potrjuje se letno poročilo družbe za poslovno leto 2003 po predlogu uprave, v besedilu, ki je priloga k temu
sklepu.

3. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2003.
4. Potrditev letnega poslovnega načrta
družbe za poslovno leto 2004 in mandatnega načrta uprave družbe za obdobje
2004–2009.
Predlog sklepov:
4.1. Potrdi se letni poslovni načrt družbe
za poslovno leto 2004.
4.2. Potrdi se mandatni načrt uprave
družbe za obdobje 2004–2009.
5. Poslovnik o delu uprave.
Predlog sklepa: za sprejem poslovnika o
delu uprave se pooblasti nadzorni svet.
6. Sprememba skrajšane firme družbe.
Predlog sklepa: skrajšana firma družbe,
ki se glasi GPL d.d. se spremeni tako, da se
glasi: GP Ljubljana d.d.
7. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepov: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave.
8. Izvolitev nadzornega sveta in določitev sejnine.
Predlog sklepov:
8.1. Izvoli se nadzorni svet v naslednji
sestavi:
Za dobo 4 let se izvolita:
– Samo Primožič,
– Roman Didovič.
Za dobo 4 let oziroma do izvolitve predstavnika skladno z določbami Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in statuta
družbe, se izvoli Borut Razdevšek.
8.2. Sejnina se določi v višini 45.000 SIT
bruto za predsednika nadzornega sveta in
35.000 SIT za člana nadzornega sveta.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2004 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje storitve, d.o.o., Neubergerjeva
ulica 30, Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so kot lastniki delnic družbe
vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi v Ljubljani tri dni
pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi
zastopniki in pooblaščenci, kolikor so udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavili družbi osebno ali s
priporočeno pošiljko najkasneje tri dni pred
skupščino. Pooblaščenci naj hkrati s prijavo
družbi dostavijo tudi pooblastilo, zastopniki
pa dokazilo o zastopanju. Pooblastilo mora
biti skladno z zahtevami, ki so določene z
zakonom.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom pri
sprejemnem osebju pred vhodom v prostor,
kjer se bo odvijala seja skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo
gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno s prečiščenim besedilom statuta družbe je delničarjem na voljo v prostorih tajništva družbe, na
Železni cesti 18 v Ljubljani vsak delovni dan
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine, in sicer od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
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Št.

dnevnega reda za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.
uprava družbe

Udeležence skupščine pozivamo, da
pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim
dokumentom oziroma pooblastilom.
Delničarji lahko vpogledajo v letno poročilo, poročilo nadzornega sveta za leto 2003
na sedežu družbe (282.a člen/U.l.ZGD).
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delovni dan od 8. do 12. ure v
tajništvu, na sedežu družbe v Murski Soboti,
Lendavska ul. 1.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na sedež
družbe v sedmih dneh od objave sklica.
GEP Kartonaža Murska Sobota d.d.
uprava

Ob-20254/04
Na podlagi 38. člena statuta Debitel,
telekomunikacije d.d. Ljubljana (prečiščeno
besedilo z dne 11. 11. 1998) sklicujem
skupščino
Debitel, telekomunikacije d.d.,
ki bo 26. avgusta 2004 ob 13.30 v sejni
sobi družbe Debitel, d.d., Železna cesta 18,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in verifikacijske komisije ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika Blaža Pesjaka, za verifikacijsko komisijo se imenuje Barbara Perne.
Notarski zapisnik sestavi notar Miro Košak
iz Ljubljane.
2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila verifikacijske komisije o udeležbi na skupščini
skupščina ugotavlja, da je sklepčna in da
lahko prične z delom.
3. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu
za leto 2003, razdelitev bilančnega dobička
in razrešnica upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2003.
Letno poročilo 2003 je obravnaval in
sprejel nadzorni svet družbe na svoji redni
seji dne 6. 5. 2004 na podlagi 274.a člena
zakona o gospodarskih družbah. Skupščina
pa na podlagi določil 282. in 282.a člena zakona o gospodarskih družbah odloča o uporabi bilančnega dobička in razrešnici upravi
in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina se je seznanila
z letnim poročilom družbe Debitel za leto
2003, revidiranimi računovodskimi izkazi
družbe za poslovno leto 2003, s poročilom nadzornega sveta Debitel d.d. o delu
in sprejemu letnega poročila za leto 2003
in revizorjevem poročilu. Skupščina potrdi
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe Debitel d.d. in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:
bilančni dobiček za leto 2003, sestavljen
iz nerazporejenega dobička iz preteklih
let in dobička za tekoče leto 2003 znaša
442,426.529 SIT. Del dobička iz leta 2003
v višini 150,000.000 SIT se razporedi za izplačilo dividend in to 323,68 SIT bruto na
delnico. Ostali del dobička iz leta 2003 v višini 61.805.592 SIT in celotni nerazporejeni
dobiček iz preteklih let v višini 230,620.936
SIT ostane nerazporejen.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za pooblaščenega revizorja za pregled
računovodskih izkazov družbe Debitel
d.d. Ljubljana za leto 2004 se imenuje
PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana,
Parmova 53.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu direktorja Debitel,

d.d. Ljubljana, Železna cesta 18, od delavnikih med 10. in 12. uro.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo svojo prisotnost na skupščini prijaviti
najmanj 3 dni pred skupščino na sedežu
družbe, pooblaščeni pa morajo v istem roku
oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba
shrani.
Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj pol ure pred najavljenim začetkom,
da bo lahko preverjen pripravljeni seznam
udeležencev glede na prijavljeno prisotnost
in da bodo prevzeli glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne z enakim dnevnim redom ob 18. uri v
istih prostorih. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Debitel, d.d. Ljubljana
direktor
Borut Razdevšek
Ob-20255/04
Na podlagi 9.2. točke Statuta delniške
družbe Kartonaža, Grafično in embalažno
podjetje Murska Sobota d.d., Lendavska 1,
sklicuje uprava družbe
9. sejo skupščine
GEP Kartonaža Murska Sobota d.d.,
v sredo, 25. 8. 2004 ob 14. uri v sejni
sobi družbe v Murski Soboti, Lendavska 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in ugotovitev
navzočnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in preštevalka glasov; po predlogu uprave seji prisostvuje vabljeni notar
mag. Andrej Rošker, za sestavo notarskega
zapisnika.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
poročila družbe za leto 2003 in revizijskim
poročilom za poslovno leto 2003.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica
upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovanje iz leta 2003.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2004
imenuje družbo za revizijo in svetovanje Audit, d.o.o. iz Murske Sobote.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri KDD na dan 25. 8.
2004.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo
vsaj tri dni pred skupščino s tem, da se kot
datum prijave šteje datum, ko je družba prejela prijavo.
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Ob-20256/04
Na podlagi 18. člena Statuta delniške
družbe Kartonaža-skupina, družba pooblaščenka d.d., Murska Sobota, Lendavska
1, sklicuje uprava družbe
4. sejo skupščine
Kartonaža-Skupina, družba
pooblaščenka d.d. Murska Sobota,
v sredo, 25. 8. 2004 ob 14.30 v sejni sobi
družbe v Murski Soboti, Lendavska 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in ugotovitev
navzočnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in preštevalka glasov; po predlogu uprave seji prisostvuje vabljeni notar
mag. Andrej Rošker, za sestavo notarskega
zapisnika.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega
sveta družbe, ki se nanaša na preveritev
poročila družbe za leto 2003 in revizijskim
poročilom za poslovno leto 2003.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica
upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu za poslovanje iz leta 2003.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2004
imenuje družbo za revizijo in svetovanje Audit d.o.o. iz Murske Sobote.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri Kartonaža-skupina,
družba pooblaščenka d.d. na dan 25. 8.
2004.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo
vsaj tri dni pred skupščino s tem, da se kot
datum prijave šteje datum, ko je družba prijela prijavo.
Udeležence skupščine pozivamo, da
pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob pri-
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hodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim
dokumentom oziroma pooblastilom.
Delničarji lahko vpogledajo v letno poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto
2003 na sedežu družbe (člen 282.a/U.l.
ZGD).
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delovni dan od 8. do 12. ure v
tajništvu, na sedežu družbe v Murski Soboti,
Lendavska ul. 1.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na sedež
družbe v sedmih dneh od objave sklica.
Kartonaža-skupina,
družba pooblaščenka d.d.
uprava
Ob-20258/04
Na podlagi 17. člena statuta delniške
družbe ABC Group, družba pooblaščenka,
Lendavska 11, Murska Sobota in Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje uprava
družbe
7. skupščino
delničarjev družbe ABC Group, družba
pooblaščenka, d.d., Lendavska 11,
Murska Sobota,
ki bo 26. 8. 2004 ob 9.30 uri v prostorih družbe ABC Pomurke – International,
Mednarodna trgovina d.d., Lendavska 11,
Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu uprave
in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljeni notar mag. Andrej Rošker.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe z dne 7. 7. 2004,
ki se nanaša na preveritev Letnega poročila
družbe ABC Group, družba pooblaščenka
d.d. Murska Sobota za poslovno leto 2003.
2a) Obravnavanje in odločanje o delitvi
bilančnega dobička družbe za poslovno
leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme delitev bilančnega dobička za leto 2003
s predloženim besedilom.
2b) 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
upravi – direktorju in nadzornemu svetu
družbe ABC Group, družba pooblaščenka
d.d. za poslovno leto 2003.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe se zmanjša
za znesek do 40,000.000 SIT, tako da po
zmanjšanju znaša znesek, ki ustreza sedanjemu osnovnemu kapitalu, zmanjšan za
znesek zmanjšanja. Točen znesek zmanjšanja bo razviden iz poročila uprave družbe.
b) Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z umikom delnic, in sicer do 20.000
delnic s skupnim nominalnim zneskom do
40,000.000 SIT. Umaknjene delnice se razveljavijo.
c) Osnovni kapital družbe se zmanjša z
namenom dekapitalizacije družbe in izpla-
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čila vrednosti delnic delničarjem, od katerih
bo družba pridobila delnice z namenom
umika.
d) Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom delnic se v skladu s tretjim odstavkom 356. člena ZGD realizira v breme
bilančnega dobička oziroma drugih rezerv iz
dobička. V ta namen se v kapitalske rezerve
odvede znesek, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic.
e) Nadzorni svet družbe se pooblasti, da
uskladi besedilo statuta s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic
po njegovi izvedbi.
4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic in umik odkupljenih lastnih delnic.
Predlog sklepa o pooblastilu:
a) Skupščina družbe pooblašča upravo družbe, da lahko pridobi lastne delnice
v skladu z osmo alineo prvega odstavka
240. člena ZGD, pri čemer iz tega naslova
lahko uprava odkupi lastne delnice, katerih
skupni nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala, zaradi zmanjšanja
osnovnega kapitala z umikom delnic. Razen
tega se uprava družbe pooblašča, da zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom
delnic, uprava pridobi od svojih delničarjev
v skladu s sedmo alineo prvega odstavka
240. člena ZGD lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 48%
osnovnega kapitala.
b) Odkup delnic na podlagi tega pooblastila se lahko izvrši v roku 18 mesecev od
sprejema tega sklepa. Kot nakupna cena
pridobljenih delnic se določi 6.500 SIT. Vsak
delničar ima pravico, da odproda družbi
enak procent delnic, katerih imetnik je.
c) Uprava družbe posreduje ponudbo za
odkup s priporočenim pismom vsem delničarjem. Rok za uresničitev prednostne pravice je 15 dni od prejema ponudbe. Uprava
v obdobju trajanja pooblastila določi dan, ko
se delničarjem družbe ponudba odpošlje s
priporočenim pismom.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo 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 tri dni pred skupščino.
Neposredno ob prihodu na skupščino pa naj
se udeleženci skupščine prijavijo v tajništvu
uprave družbe, kjer bodo potrdili prisotnost.
Gradivo za skupščino, zlasti predlog 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-20280/04
Na podlagi določil statuta delniške družbe LES d.d. in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah, sklicujem
IX. sejo skupščine
delniške družbe LES d.d.,
ki bo v sredo, 25. avgusta 2004, na
sedežu družbe Rogozniška 4 na Ptuju, s
pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti 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 Cvetka Pšajd in
Marta Pignar. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Andrej Šoemen.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2003 in pisnega poročila
nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila stališčem do načina in obsega preverjanja vodenja družbe
med poslovnim letom 2003. Razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter obravnava predloga sklepa za
razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina družbe
LES d.d. se seznani s predstavitvijo letnega
poročila družbe za poslovno leto 2003 in
pisnim poročilom nadzornega sveta družbe
o rezultatih preveritve letnega poročila in
stališčem do načina in obsega preverjanja
vodenja družbe LES d.d. med poslovnim
letom 2003.
V skladu z 282.a členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe LES d.d. v poslovnem letu
2003 in jima podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 2.2: na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2003 znaša
632.730,45 SIT prenese v poslovno leto
2004 kot preneseni dobiček.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
tri dni pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe LES d.d.,
Rogozniška 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 osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti 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,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
prejemu 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 skupščine istega dne ob 13.30 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 sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za poslovno leto 2003 in poročilo
nadzornega sveta k letnemu poročilu, je na
vpogled delničarjem v informativni pisarni
– tajništvu družbe LES d.d., na Ptuju, Rogozniška 4, vsak delavnik od 9. do 12. ure
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od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
LES d.d.
uprava – direktor
Danilo Goričan

Zvonki Črmelj kot predstavnici delničarja z
dnem 21. 7. 2004.
Skupščina imenuje novega člana nadzornega sveta, kot predstavnika delničarja
Egidija Birsa, za mandatno dobo štirih let od
25. 8. 2004 dalje.
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za poslovno leto
2004 se imenuje Constantia Uhy, d.o.o.
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki vsaj tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
v centralnem registru pri Klirinški depotni
družbi na dan 16. 8. 2004.
Udeležence pozivamo, da se eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Gradivo za skupščino je delničarjem,
njihovim pooblaščencem in zastopnikom na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 12. do 14. ure.
LIPA Ajdovščina, Tovarna pohištva d.d.
predsednik uprave
Anton Smrdelj, univ. dipl. inž.

Ob-20282/04
Na podlagi 34. člena Statuta delniške
družbe Cimos d.d. Avtomobilska industrija Koper, Cesta Marežganskega upora 2
in v skladu z določili Zakona o gospodarskih
družbah, predsednik uprave sklicuje
8. redno skupščino družbe,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2004 ob 15. uri na
sedežu družbe v Kopru, Cesta Marežganskega upora 2, Koper.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: ugotovi se, da je skupščina
sklepčna. Izvoli se predsednika skupščine¸
dva preštevalca glasov in notarja po predlogu uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2003 z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina Cimos d.d. se je seznanila
z letnim poročilom o poslovanju za leto 2003
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
2003.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička za poslovno leto
2003 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep o razporeditvi bilančnega dobička družbe v letu 2003 v
predlaganem besedilu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: upravi in nadzornemu svetu Cimos d.d. skupščina za leto 2003 podeljuje
razrešnico.
4. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delniške družbe na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme
sklep o dopolnitvi in spremembi določb
statuta o dejavnosti družbe v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, oblikovanju
rezerv, določb o delnicah, organih družbe in
uporabi bilančnega dobička v predlaganem
besedilu.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev Statuta delniške družbe v integralni obliki.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delniške družbe na predlog
uprave in s pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta sprejema spremembe Statuta delniške
družbe ter v skladu z njimi integralni tekst
Statuta v predloženem besedilu.
Za podpis prečiščenega besedila Statuta
skupščina pooblašča predsednika današnje
skupščine.
6. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina delniške družbe imenuje za
revizorja za poslovno leto 2004 revizijsko
družbo po predlogu nadzornega sveta.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
skupščina na predlog nadzornega sveta

ugotavlja, da vsem dosedanjim članom
nadzornega sveta preneha mandat in izvoli
nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo
interese delničarjev, v predlagani sestavi.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in predlaganimi spremembami in
dopolnitvami Statuta družbe je delničarjem
na vpogled v pravni službi družbe na
sedežu družbe Cimos d.d. v Kopru, Cesta
Marežganskega upora 2, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, od dneva objave sklica do
dneva zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan 23. 7
2004 in svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo družbi pred zasedanjem skupščine
najkasneje do četrtka dne 19. 8. 2004.
Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo za glasovanje.
Delničar, ki ni prijavil svoje udeležbe na
skupščini, se seje ne more udeležiti in na
njej glasovati. Delničarji so dolžni nasprotne predloge podati v pisni obliki. Nasprotnih
predlogov, ki niso dani v pisni obliki, se ne
šteje za nasprotne predloge.
Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina družbe ob sklicanem času
ne bo sklepčna, bo seja skupščine ob 16.
uri istega dne, ko bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Cimos d.d.
Avtomobilska industrija Koper
Franc Krašovec
predsednik uprave
Št. 304/0
Ob-20283/04
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe LIPA Ajdovščina d.d., sklicuje uprava družbe
8. skupščino delničarjev družbe
LIPA Ajdovščina, Tovarna pohištva d.d.,
Lokarjev drevored 1, Ajdovščina,
ki bo v sredo 25. 8. 2004 ob 12. uri v pritličju Dvorca Zemono, Zemono pri Vipavi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: imenuje se predsedujoči skupščine Stojan Tramte, za preštevalki glasov se imenujeta Patricija Milost
in Tanja Stibilj Slemič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine.
3. Predložitev letnega poročila za leto
2003, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 20. 7. 2004 o sprejemu letnega poročila za leto 2003.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta ter njihovo delo
v poslovnem letu 2003 potrdi in odobri.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina ugotavlja, da je na podlagi pisnih izjave prenehalo članstvo v nadzornem svetu
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Št. 33/2004
Ob-20285/04
Na podlagi 34. in 35. člena Statuta
delniške družbe TOPDOM trgovsko podjetje d.d., Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana,
uprava sklicuje
10. sejo skupščine
delniške družbe TOPDOM trgovsko
podjetje d.d.,
ki bo 25. 8. 2004 ob 13. uri v poslovnih
prostorih družbe v Ljubljani, Letališka cesta
1, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsedujočega skupščini se izvoli Alojz Slanc. Za preštevalko
glasov se izvoli Vida Gosar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2003 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter odločanje o uporabi bilančnega
dobička ter podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim
poročilom uprave za leto 2003 in pisnim
poročilom nadzornega sveta za leto 2003.
Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta k predlogu uprave o
uporabi bilančnega dobička sprejme sklep,
da bilančni dobiček družbe iz leta 2003 v
višini 29.433 tisoč tolarjev ostane nerazporejen.
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2.2. 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 2003.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta družbe, se za revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2004 imenuje revizijsko hišo Constantia
UHY d.o.o.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, predstavnikom
delavcev.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je dne
26. 4. 2004 prenehal mandat članu nadzornega sveta, predstavniku delničarjev
in hkrati predsedniku nadzornega sveta
Slanc Alojzu.
Na predlog nadzornega sveta se za
člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev, in hkrati za predsednika nadzornega sveta ponovno izvoli Alojz Slanc,
za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom
mandata z dnem 25. 8. 2004.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev v nadzorni svet imenoval Ključevšek
Mirana, kot predstavnika delavcev.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, kakor tudi letno poročilo uprave in
poročilo nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled 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.
Delničarji lahko vložijo nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega
reda v 7 dneh od dneva objave tega sklica
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine, to je
do dne 20. 8. 2004, v tajništvu uprave na
sedežu družbe ali pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
TOPDOM d.d.
predsednik uprave
Anton Sedeljšak
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Ob-20286/04
Sklicujem
15. redno sejo skupščine
družbe Vipa Družbe za finančno
poslovanje in razvoj d.d.,
ki bo 31. 8. 2004 ob 8. uri v sejni sobi
družbe Vipa d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica in predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov skupščine in predstavitev notarke.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2003, revizorskim
poročilom pooblaščene revizijske družbe
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2003.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2003, revizorskim
poročilom pooblaščene revizijske družbe
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2003.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina družbe ugotovi, da znaša
bilančni dobiček družbe 1,312.200 SIT na
dan 31. 12. 2003. Bilančni dobiček sestoji iz
neplačanih dividend za leto 2002, za kupljene lastne delnice v znesku 1,312.200 SIT.
3.2. Ugotovljeni bilančni dobiček se v
znesku 1,312.200 SIT razporedi med druge
rezerve iz dobička.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju in nadzornemu svetu, s katero potrdi in odobri njuno delo v letu 2003.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje Martina Murovca za člana
nadzornega sveta za mandatno obdobje
4 let.
5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina določi sejnino za predsednika nadzornega sveta 60.000 SIT neto,
za člane pa 50.000 SIT neto. Članom nadzornega sveta se povrnejo materialni stroški
za prihod na sejo.
6. Seznanitev skupščine družbe s poslovanjem z lastnimi delnicami in oblikovanje
rezerv za lastne delnice.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
6.1. Skupščina družbe ugotavlja:
– da ima družba oblikovane zakonske
rezerve v znesku 545,836.428,19 SIT,
– da oblikovane zakonske rezerve presegajo znesek iz 3. točke 60. člena Zakona
o gospodarskih družbah,
– da je družba odkupila 270 lastnih delnic v znesku 81,000.000 SIT in
– da je družba oblikovala sklad lastnih
delnic v vrednosti 10,661.000 SIT.
6.2. Skupščina družbe oblikuje sklad
lastnih delnic v vrednosti 70,339.000 SIT iz
zakonskih rezerv.
7. Sprejem sprememb Statuta družbe
Vipa d.d. Nova Gorica.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe Statuta družbe Vipa d.d. Nova Gorica.
8. Sprejem čistopisa Statuta družbe Vipa
d.d. Nova Gorica.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme čistopis Statuta
družbe Vipa d.d. Nova Gorica.

9. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje za finančnega revizorja za
leto 2004 revizijsko družbo Price Waterhouse Coopers d.o.o. Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji. Do glasovanja so upravičeni delničarji, vpisani v delniško knjigo vsaj 5 delovnih
dni pred dnevom skupščine (vpisani do
26. 8. 2004) in ostanejo vpisani do konca
seje, ter so svojo udeležbo na skupščini prijavili upravi najkasneje tri dni pred
skupščino.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Vsi delničarji prejmejo vabilo na skupščino z gradivom in predlogi sklepov.
Vipa d.d. Nova Gorica
direktor
Ob-20288/04
Uprava družbe sklicuje na podlagi 37.
člena Statuta delniške družbe ETP- Podjetje za izvajanje elektro in strojnih inštalacij, trgovino ter inženiring Kranj d.d., Mirka
Vadnova 11, Kranj
7. redno sejo skupščine
družbe ETP Kranj, d.d.
ki bo v petek 27. 8. 2004, ob 12. uri na
sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova
11.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in
predstavitev notarja, ki bo prisostvoval
skupščini.
2. Izvolitev predlaganih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se:
– predsednika skupščine,
– preštevalce glasov.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2003, z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave o poslovanju
v letu 2003, z mnenjem pooblaščenega
revizorja in pisnim poročilom nadzornega o
preveritvi in potrditvi letnega poročila. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2003.
4. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: izvoli se novi član nadzornega sveta predstavnik kapitala.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike naprošamo, da svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje
pa tri dni pred izvedbo skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo ob prihodu na skupščino najmanj 30
minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe od dneva sklica skupščine, in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
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Delničarji lahko nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo
upravi družbe, in sicer v roku 7 dni od dnevne
objave sklica. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi eno urni odmor, po katerem se skupščina ponovi. Skupščina bo v
drugem sklicu veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
ETP Kranj, d.d.
uprava

uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Gardenia Ars Florae, d.d.
direktor
Gorazd Račič

Ob-20289/04
Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške
družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi
uprava družbe delničarje na
sejo skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.,
ki bo 26. 8. 2004 s pričetkom ob 13. uri v
prostorih TUS KO-SI, d.d. Pod gradom 2a,
Slovenj Gradec.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem besedilu:
“Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Simon Jeglič,
– za preštevalce glasov se imenujeta
Branka Jurjec in Silvija Brusnik.
Skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka Sonja Kralj.“
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2003.
Nadzorni svet seznanja skupščino, da
je bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa: bilančni dobiček leta
2003 v višini 282,472.367,39 SIT ostane
nerazporejen.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2003 in podeljuje upravi družbe in članom
nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2003.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje nagrado članom nadzornega sveta v višini
1,200.000 SIT neto (predsedniku 40%,
članoma vsakemu 30%) iz tekočega poslovanja.
5. Preknjižba neizplačanega razporejenega dobička.
Predlog sklepa: razporejen dobiček za
nagrade upravi (po sklepu skupščin iz leta
1997 in 1998) v skupnem revaloriziranem
znesku 2,725.382,92 SIT, se vrne v preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let.
6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2004 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: potrdi se Gorazd Fale,
kot predstavnik delničarjev za člana nadzornega sveta za obdobje 4 let.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo

udeležbo na seji skupščine pisno najavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
(upoštevane bodo pisne prijave prispete
na sedež družbe do vključno 23. 8. 2004) in
ki so na dan 31. 7. 2004 vpisani v delniško
knjigo TUS KO-SI, d.d.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine,
in sicer v tajništvu na sedežu družbe, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
TUS KO-SI d.d.
uprava družbe
Andrej Uršnik
Ob-20301/04
Na podlagi 40. člena statuta družbe Gardenia Ars Florae, d.d., uprava sklicuje
7. sejo skupščine
Gardenia Ars Florae, d.d. Ljubljana,
Trg MDB 4
ki bo dne 25. 8. 2004 ob 10. uri, v sejni
sobi družbe Nebra d.o.o., Ljubljana, Dunajska 122 (III. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka Neffat, univ. dipl. prav.
– preštevalki glasov: Nina Pajntar, Alenka Potočnik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 274. a
členu Zakona o gospodarskih družbah in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2003 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2004
skupščina imenuje družbo Constantia MT &
D d.o.o., Vilharjeva cesta 27, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2003 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik med 9. do 14. uro v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
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Ob-20303/04
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine
Elektro Primorska javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
ki bo v torek, 24. 8. 2004 ob 12. uri na
sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22
(velika sejna soba – pritličje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat
– preštevalki glasov: Nives Pipan, Boža
Petrovčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Eva Lučovnik.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2003 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2003 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003 v
višini 371,440.576,19 SIT, ki ga sestavljata preneseni dobiček iz leta 2002 v višini
157,466.466,90 SIT in ostanek čistega
dobička poslovnega leta 2003 v višini
213,974.109,29 SIT, ostane nerazporejen.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje družbo Deloitte&Touche, revizija,
d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2003 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Elektro Primorska, d.d.
direktor
David Velentinčič, univ. dipl. inž.
Ob-20304/04
Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., uprava sklicuje
7. redno sejo skupščine
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
ki bo v četrtek, 26. 8. 2004 ob 13. uri na
sedežu družbe v Kranju, Ul. Mirka Vadnova
3a (sejna soba II. nadstropje), z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat
– preštevalca glasov: Jože Gorenc, Vesna Kranjc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom in
konsolidiranim letnim poročilom za leto
2003 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z
282.a členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2003
ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2003.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2003 v višini
205,210.175,82 SIT se uporabi za druge
rezerve iz dobička.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2004 skupščina
imenuje družbo KPMG iz Ljubljane.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila in konsolidiranega letnega poročila
za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Gorenjska, d.d.
predstavnik uprave
Jože Knavs, univ. dipl. inž. el.
član uprave
mag. Andrej Šušteršič
Ob-20315/04
Skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 6.32 točke Statuta
družbe Hotel Ribno, turizem d.d., Bled, sklicuje direktor družbe Hotel Ribno, turizem
d.d., Bled
11. redno skupščino
družbe Hotel Ribno, turizem d.d., Bled,
Izletniška 44, Bled,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2004 ob 16. uri, v
prostorih Hotela Ribno, Izletniška 44, Bled
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli se predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval povabljen notar.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine Hotel Ribno, turizem
d.d., Bled.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2003 s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev
razrešnice direktorju in nadzornemu svetu
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s sprejetim letnim poročilom o poslovanju
družbe v letu 2003 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2003 in jima podeljuje
razrešnico.
Gradivo k posameznim točkam s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno leto
2003 in poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu so delničarjem na vpogled v
upravi delniške družbe na Bledu, Izletniška
44, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva
te objave.
Sklepi skupščine so veljavni, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi Ljubljana na dan 13. 8.
2004 in njihovi zastopniki ali pooblaščenci
in bodo svojo udeležbo pisno prijavili upravi
družbe na Bledu, Izletniška 44, najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine, torej do
vključno 23. 8. 2004 do 11. ure. Pooblaščenci morajo v istem roku oddati tudi pisna
pooblastila.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 26. 8. 2004 ob 16.30, v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Uprava Hotel Ribno, turizem d.d., Bled
Anton Remic, direktor
Ob-20316/04
Uprava družbe SM Savinjska trgovska
družba, d.d. sklicuje
XII. skupščino družbe,
ki bo v petek, 27. avgusta 2004 ob 15. uri
na sedežu družbe SM Savinjska trgovska
družba, d.d., Šlandrov trg 35, Žalec, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Andrej Rauter, za
preštevalki glasov pa Nikolaja Kolmančič
in Cvetka Pernovšek. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka Nina
Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SM Savinjska trgovska družba,
d.d. za leto 2003 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter
njegovim stališčem do letnega poročila in
podelitev razrešnice.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se
seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2003 in s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2003, ter s pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za delo v letu 2003.
3. Seznanitev skupščine z odpoklicom
članice nadzornega sveta – predstavnice
delavcev Marije Florjan in izvolitvijo nove
članice nadzornega sveta – predstavnice delavcev Zvonke Drča za preostanek
mandata.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta skupščina družbe imenuje
ITEO-Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana,
za revizorja družbe za poslovno leto 2004.
Pogoji za udeležbo na skupščini.
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, najkasneje
10 dni pred dnem izvedbe skupščine.
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice bodo imeli samo tisti
delničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine svojo udeležbo pisno najavili upravi na sedežu družbe. Pri tem so
se delničarji fizične osebe dolžni izkazati z
ustreznim osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki delničarjev pravnih oseb so se
dolžni izkazati z izpisom iz sodnega registra,
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vsi pooblaščenci pa s predložitvijo pisnega
pooblastila delničarja.
Udeleženci skupščine bodo ob prihodu
na skupščino, najprej pol ure pred njenim
začetkom, podpisali seznam prisotnih delničarjev in prevzeli glasovalne lističe.
Letno poročilo za poslovno leto 2003 in
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter drugo gradivo za
skupščino je vsem delničarjem na vpogled
na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in
12. uro.
SM Savinjska trgovska družba, d.d.
uprava družbe

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za člane nadzornega sveta predstavnike
delničarjev, se izvolijo:
– Ivan Zidar, univ. inž. str.
– Aleksander Meze, dipl. ek.
– Radman Josip, inž. gradbeništva,
– Ivanušič Zvone univ.dipl. ek.
Skupščina se seznani, s strani sveta
delavcev, v nadzorni svet imenovanimi
člani NS.
Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta nastopi z dnem sprejetja sklepa skupščine. S tem dnem preneha mandat
dosedanjim članom nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za
revizorja računovodskih izkazov za leto
2004 se imenuje revizijska družba Abeceda d.o.o. iz Ljubljane.
6. Informacija o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe v letu
2004
Predlog sklepa: se vzame na znanje.
Gradivo za skupščino vključno z revidiranim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave na sedežu družbe Begrad
d.d. na Kočevarjevi 4, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno datuma zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v
pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica skupščine, na sedež družbe, bodo objavljeni skladno z 288.
členom ZGD na način kot ta oglas.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov na skupščini
zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Glasovanje na skupščini bo javno.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovanja imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo pri KDD na dan 23. 8.
2004 oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, in ki najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo ter deponirajo pooblastila na sedežu družbe Begrad d.d. Novo mesto.
Zaradi sestave seznama udeležencev,
pozivamo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred zasedanjem v dvorani, kjer bodo prevzeli glasovalne lističe. Zastopnik delničarja se mora
pred sejo izkazati s pisnim pooblastilom.
Uprava Begrad d.d. Novo mesto
direktor Franc Panjan

Ob-20317/04
Na podlagi 283. čl. ZGD in točke 8.4.
Statuta družbe Termoplasti-Plama d.d.
uprava sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe Termoplasti-Plama,
Podgrad,
ki bo v četrtek, 26. 8. 2004 ob 11. uri na
sedežu družbe v Podgradu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog uprave se izvoli delovna telesa skupščine v sestavi: predsednik skupščine Požar Alojz, preštevalca glasov Samsa
Karmen in Vidmar Viljem. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje Aleksander
Ternovec.
2. Seznanitev z letnim poročilom 2003
in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2003 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega
dobička:
Bilančni dobiček za poslovno leto 2003
v višini 147,172.368,54 SIT bo družba uporabila:
– za oblikovanje zakonskih rezerv v višini
5%, kar predstavlja 7, 358.618,42 SIT
– za oblikovanje statutarnih rezerv–preostanek v skladu s statutom 187.142,02 SIT
– preostanek čistega dobička se prenese
v naslednje poslovno leto kot nerazporejen
139,626.608,10 SIT.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi
in članom nadzornega sveta družbe: upravi
in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2003.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlagani vsebini.
4. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revidiranje poslovnega poročila in računovodskih izkazov za leto 2004 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva ul. 30, 1000 Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino
na sedežu družbe in so vpisani v Centralnem registru pri KDD po stanju na zadnji
prijavni dan. Delničar lahko za glasovanje
na skupščini pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo. Pooblastilo mora biti
družbi predloženo v pisni obliki in mora
vsebovati ime, priimek in naslov oziroma
sedež pooblastitelja ter ime, priimek in

naslov oziroma sedež pooblaščenca. Pooblastilo se deponira na družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščini, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred pričetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo.
Gradivo na skupščini s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni
dan od 12. do 14. ure v tajništvu družbe.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Termoplasti - Plama, d.d.
Podgrad
uprava
Ob-20318/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 18. člena statuta delniške družbe uprava sklicuje
11. sejo skupščine
delničarjev družbe Begrad d.d.
gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo
mesto, Kočevarjeva 4,
ki bo v četrtek dne od 26. 8. 2004, ob 13.
uri v mali dvorani Kulturnega centra Janeza
Trdine v Novem mestu, Novi trg 5, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, predhodna
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov
skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje: Marija Pečjak Požek.
Za preštevalce glasov se imenujejo: Grabrijan Sandi, Jankovič Alenka.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Janez Ferlež.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine delničarjev.
3. Seznanitev z letnim poročilom, predlog
za uporabo bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
uprave družbe za leto 2003, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta, v katerem potrjuje letno poročilo
uprave o poslovanju v letu 2003.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
3a) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2003.
3b) Skupščina na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da se bilančni dobiček, ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2003,
izkazan v znesku 106,270.673,96 SIT, razporedi:
– v višini 53,135.336,98 SIT v druge rezerve iz dobička,
– v višini 53,135.336,98 SIT ostane do
nadaljnega nerazporejen.
4. Volitve članov nadzornega sveta.

Stran

Ob-20319/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta
delniške družbe Kurivo Gorica d.d. sklicuje
uprava
9. skupščino družbe
Kurivo Gorica d.d.,
ki bo dne 26. 8. 2004 ob 8. uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Grčna 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom
in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo ter
imenuje notarko v skladu s predlogom
uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
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2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi za leto 2004 se
imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.
3. a) Predstavitev letnega poročila uprave o poslovanju Kurivo Gorica d.d. za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja in s
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
b) Podelitev razrešnice direktorju in
članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2003.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju Kurivo Gorica
d.d. za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila.
b) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje
razrešnico za leto 2003.
4. Obravnava in odločanje o uporabi
bilančnega dobička za leto 2003.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta, ostane bilančni dobiček
za leto 2003 v višini 122,310.246,73 SIT
nerazporejen.
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic skladno s 7. točko
prvega odstavka 240. člena ZGD.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se zaradi optimizacije osnovni
kapital družbe zmanjša z umikom 56.496
delnic, ki so s strani družbe že pridobljene. Vrednost kupljenih lastnih delnic znaša 187,594.968 SIT. Osnovni kapital se
zmanjša z umikom 56.496 lastnih delnic v
vrednosti 187,594.968 SIT v breme rezerv
iz dobička.
Znesek, ki ustreza celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic in sorazmerni delež prevrednotovalnega popravka
kapitala se odvede v kapitalske rezerve.
Po umiku lastnih delnic tako osnovni
kapital znaša 84,744.000 SIT in je razdeljen na 84.744 navadnih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem
vpisa sklepa o zmanjšanju kapitala v sodni
register.
6. Sprememba statuta in sprejem čistopisa statuta.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetega
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe se spremeni prvi odstavek 4. člena
statuta tako, da se po novem glasi: “Osnovni kapital družbe znaša 84,744.000 SIT in
je razdeljen na 84.744 navadnih, prosto
prenosljivih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT.”
Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe.
7. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da na podlagi 8. alinee
240/1 člena ZGD kupi lastne delnice, katerih nominalni znesek ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe. Nakupna
cena lastnih delnic je lahko najmanj 1.000
SIT in največ 2.000 SIT za delnico. To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sprejetja sklepa.
8. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in uprave se v nadzorni svet izvolijo:
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– Irena Lipicer, roj. 4. 7. 1951, stanujoča
v Šempasu 65b, ekonomski tehnik, zaposlena na Kurivu Gorica d.d. Nova Gorica,
– Dušan Žorž, roj. 18. 1. 1950, stanujoč
v Ajdovščini – Lavričeva 73, dipl. pravnik,
zaposlen v Odvetniški pisarni Dušan Žorž,
Ajdovščina,
– Cijan Edvard, roj. 20. 4. 1954, stanujoč v Mirnu 236, profesor matematike, zaposlen na Abanki Vipa d.d. Nova Gorica.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled v na
sedežu družbe v Novi Gorici – Grčna 1, od
dneva objave sklica do začetka skupščine,
vsak delovni dan od 8.do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni pred
skupščino, to je do vključno 24. 8. 2004.
Pooblaščenci delničarjev morajo pri prijavi za udeležbo in glasovanje na skupščini
predložiti tudi pooblastilo za udeležbo in
glasovanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane
in glasuje ne glede na število prisotnih delnic (drugi sklic).
Kurivo Gorica d.d.
uprava družbe
direktor Egidij Črnigoj
Št. 51/2004
Ob-20320/04
V skladu s točko 7.6. Statuta delniške
družbe APS, Avtoprevozništvo in servisi,
uprava družbe sklicuje
9. skupščino
delničarjev APS d.d.,
ki bo dne 24. 8. 2004 ob 10. uri, na sedežu podjetja na Koroški 64 v Velenju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči,
dva preštevalca glasov in notar.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost.
4. Obravnava letnega poročila uprave o
poslovanju za leto 2003, revizorjevega poročila o računovodskih izkazih za poslovno
leto 2003 in poročila nadzornega sveta o
preverjanju vodenja družbe APS d.d. v poslovnem letu 2003 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Sprejme se revidirano letno poročilo
o poslovanju za leto 2003.
b) Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico, s katero potrjuje in
odobri delo teh dveh organov v poslovnem
letu 2003.
5. Obravnava in sklepanje o predlogu
uprave in nadzornega sveta za pokrivanje
izgube v poslovnem letu 2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izguba iz tekočega poslovanja za
leto 2003, ki znaša 130,292.754,72 SIT
se pokrije iz splošno prevrednotovalnih
popravkov vpoklicanega kapitala v višini
1,073.323,34 SIT in kapitalskih rezerv lastnih delnic v višini 158.042 SIT. Tako izguba
znaša 129,061.389,30 SIT. Ostala izguba
se bo pokrivala iz dobička v naslednjih poslovnih letih.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijo poslovnega leta 2003 se imenuje
revizijska družba EPIS d.o.o., Glavni trg
5, Celje.
7. Imenovanje predsednika nadzornega
sveta še za en mandat.
Predlog sklepa: skupščina imenuje dosedanjega predsednika nadzornega sveta
Dragoslava Dolenca še za en štiriletni
mandat.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
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
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošto dostavijo družbi, najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini in druga gradiva.
Celoviti predlogi sklepov za vsako
točko dnevnega reda in gradivo ter druge
informacije, so delničarjem na vpogled na
sedežu podjetja, v tajništvu, vsak delavnik
od 8. do 10. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh
od objave tega vabila, svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo upravi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
APS d.d.
uprava
Uroš Zagoričnik
Ob-20332/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in določil Statuta družbe
Grad Prestranek d.d., Na gradu 9, 6258
Prestranek, direktorica družbe, sklicujem
skupščino družbe
Grad Prestranek, Center za vzrejo
jahalnih konj, d.d.,
ki bo potekala dne 25. 8. 2004 ob 13. uri
v na sedežu družbe v Prestranku, Na gradu
9, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, predstavitev notarja in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa št. 1: skupščina za
predsednika skupščine izvoli Matjaža
Panteliča.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2003
in s pisnim poročilom nadzornega sveta
skupščini družbe.
3. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa št. 3: skupščina podeljuje upravi družbe in nadzornemu svetu
razrešnico za poslovno leto 2003.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa št. 4: skupščina sprejema predlagane spremembe statuta
družbe.
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Udeležba na skupščini: skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pogoj za udeležbo in glasovanje delničarjev na skupščini je predhodna prijava
udeležbe. Delničarji morajo prijaviti svojo
nameravano udeležbo na skupščini družbe vsaj tri dni pred skupščino, pisno, na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Prestranku,
Na gradu 9, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo na naslov: Grad Prestranek d.d., Na gradu 9, Prestranek, do
začetka skupščine.
Grad Prestranek d.d.
Gisela Ross Pantelič, direktorica

– iz splošnega prevrednotovalnega
popravka vpoklicanega kapitala v višini
165,175.623,97 SIT,
– iz oblikovanih zakonskih rezerv
34,101.004,01 SIT.
3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2003.
Skupščina upravi družbe Kremžar Francu ne podeli razrešnice za poslovno leto
2003.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2004 Revizijski
center d.o.o. Družba za revizijo, Podvine 36,
Zagorje ob Savi.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov.
Predlog sklepa: odpokličejo se člani
nadzornega sveta mag. Miroslav Štrajhar,
Bojan Petrič in Jaka Klemenčič z dnem izteka mandatov 4. 12. 2004. Izvolijo se člani
nadzornega sveta mag. Miroslav Štrajhar,
Bojan Petrič in Jaka Klemenčič za polno
mandatno obdobje s pričetkom mandata
4. 12. 2004.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda si delničarji lahko ogledajo
na sedežu družbe Zagorica 1, Litija, vsak
delavnik med 11. in 13. uro od dneva objave
sklica do zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo
vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in bodo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, bo
skupščina ponovno sklicana istega dne ob
15. uri v istem prostoru, tedaj bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija Litija d.d.
uprava
direktor
Matej Požun, univ. dipl. inž.

Ob-20346/04
Uprava delniške družbe Goričane,
tovarna papirja Medvode d.d., Ladja
10, Medvode, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in
47. člena statuta delniške družbe redno
zasedanje
skupščine družbe,
ki bo dne 27. avgusta 2004 ob 11. uri v
prostorih družbe na sedežu družbe Ladja
10, Medvode.
Upravičenci do udeležbe in glasovanja
na skupščini so vsi delničarji družbe, imetniki navadnih delnic, ki bodo upravi družbe
svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred
skupščino in so na ta dan vpisani v delniški
knjigi pri KDD. Pooblaščenec delničarja
mora za udeležbo na skupščini predložiti
pooblastilo. Skupščina je sklepčna, če so
na zasedanju navzoči delničarji, ki imajo
več kot 50 odstotkov glasov.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev in imenovanje organov skupščine (predsednika
skupščine in komisije za izvedbo glasovanja) ter predstavitev notarja.
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine v naslednji sestavi: za predsednico skupščine se izvoli dr. Metko Arah. Za
člana komisije za izvedbo glasovanja se
izvolita predlagana kandidata.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2003 in poročilom nadzornega sveta
ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo naslednji sklepi:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček za leto 2003 v znesku 1.987,517.858,48 SIT se uporabi:
– 507,781.122,90 SIT za dividende ali
z drugimi besedami 1.134,55 SIT bruto
dividende na delnico. Družba bo delničarjem, za katere ima popolne podatke,
izplačala dividende najkasneje do 30. 9.
2004 in sicer po stanju delničarjev, vpi-

sanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD-Centralno
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, na
dan sklica skupščine in na način, ki ga bo
določila uprava;
– 27,000.000 SIT za nagrado upravi in
nadzornemu svetu;
– 1.452,736.735,58 SIT se razporedi v
preneseni dobiček družbe.
Za izplačilo pod prvo in drugo alineo
se uporabi dobiček iz poslovnih let 1997
in 1998.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za leto 2003.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklep: za revizorja družbe Goričane
d.d., Medvode, za poslovno leto 2004 se
imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija
d.o.o.
Gradivo za skupščino, letno poročilo,
poročilo nadzornega sveta, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila s stališčem do revizijskega
poročila in besedilo statuta družbe, so po
objavi sklica skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med
10. in 12. uro.
Goričane, tovarna papirja Medvode d.d.
uprava družbe
Ob-20351/04
Na podlagi točke 6.4. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna Litija d.d. Zagorica 1,
Litija, sklicuje uprava družbe
8. skupščino delničarjev
družbe SVEA Lesna Litija, d.d.,
ki bo dne 30. 8. 2004 ob 12. uri v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine Marka Anžurja, preštevalca glasov Franca Adamčiča
in Slavko Martinčič, ter ugotovi prisotnost
notarke Marjane Kolenc Rus in sprejme
predlagani dnevni red skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Spremembe Statuta družbe SVEA
Lesna industrija Litija d.d., Litija.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
spremembe Statuta delniške družbe SVEA
Lesna industrija Litija d.d., ki jih predlagata
uprava in nadzorni svet.
4. Obravnava Poročila nadzornega sveta o Letnem poročilu družbe za leto 2003,
obravnava pokrivanja bilančne izgube po
stanju 31. 12. 2003, ter sklepanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi
družbe.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščini se sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z Letnim poročilom
družbe za leto 2003 in pisnim Poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
2. Uprava družbe poda predlog, da se
bilančna izguba po stanju 31. 12. 2003
pokrije:

Stran

Ob-20352/04
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija d.d.Zagorje
ob Savi sklicuje uprava
10. skupščino delničarjev
družbe SVEA d.d Zagorje ob Savi,
ki bo dne, 30. 8. 2004 ob 13. uri v konferenčni sobi družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Tima Tomažina, za preštevalki
glasov Marjano Mlianrič-Pikelj in Uršo Bolarič, skupščini prisostvuje notarka Marjana
Kolenc Rus.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2003, poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu družbe za leto 2003, sklepanje o
uporabi bilančnega dobička za leto 2003 ter
o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in
upravi družbe.
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Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe
za leto 2003, poročilom revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2003.
2. Bilančni dobiček družbe SVEA d.d.
po stanju 31. 12. 2002 znaša skupaj
60,643.245,46 SIT. Uprava in nadzorni
svet skupščini delničarjev predlagata, da
se bilančni dobiček leta 2003 uporabi kot
sledi:
Bilančni dobiček preneseni iz prejšnjih let
v višini 49,851.867,91 SIT ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese
v naslednje leto.
Bilančni dobiček poslovnega leta v višini
10,791.377,45 SIT se ne deli in se v celoti
razporedi med druge rezerve iz dobička.
3. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe rezrešnico za poslovno
leto 2003.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje Revizijski center
d.o.o. družba za revizijo, Podvine 36, Zagorje ob Savi za revizorja računovodskih
izkazov SVEE d.d. za leto 2004.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Zaradi izteka mandata se razrešita člana nadzornega sveta Stane Zidar, in Simon
Petrič.
Na predlog nadzornega sveta se Izvolita
nova člana nadzornega sveta: Sabina Kukovec in Stanislav Ocepek – predstavnika
kapitala.
Skupščina se seznani z imenovanjem
dveh članov nadzornega sveta:
1. Mirkom Bizjak,
2. Samom Vrtačnik – predstavnikoma
delavcev, ki jih je izvolil svet delavcev za
polno mandatno obdobje od 29. 9. 2003
dalje.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo
lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo
vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in če bodo najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine prijavili
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
14. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija d.d.,
Zagorje ob Savi
uprava
generalni direktor
mag. Miroslav Štrajhar
Ob-20353/04
Uprava družbe Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade
11, 1000 Ljubljana, vabi delničarje na
sejo skupščine
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana
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Uprava sklicuje skupščino, dne 30. 8.
2004, ob 14. uri, v poslovnih prostorih GIZ
Gradis, Ljubljana, Šmartinska 134a (sejna
soba, 1. nadstropje).
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev skupščine
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 skupščine izvoli Žarko Slabe, direktor splošnega
in kadrovskega sektorja v Gradis, GP Ljubljana, d.d.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov
na skupščini družbe, se na predlog uprave
in nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago
in Videtič Mirica.
3. Sprejem sklepa o izdaji soglasja za
prodajo dela poslovno nepotrebnega premoženja.
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe in ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta, skupščina Gradis, GP Ljubljana, d.d.
soglaša s prodajo preostalega dela proizvodnih hal 7 in 8, v izmeri 999,30 m2 po
ceni najmanj 445 EUR/m2 s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem v izmeri 256 m2
in zemljišča v izmeri 14.000 m2 za ceno najmanj 210 EUR/m2 – vse z.k. vložek 1277
k.o. Moste.
4. Seznanitev z odstopom treh članov
nadzornega sveta in s prenehanjem mandata enemu članu nadzornega sveta ter imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se:
– da so trije člani nadzornega sveta: Andrej Urbas, Bojan Banfi in Franci Strajnar,
dne 14. 7. 2004 podali nepreklicne odstopne izjave na članstvo v nadzornem svetu.
Članstvo v nadzornemu svetu jim preneha
z dnem 30. 8. 2004;
– da je dosedanjemu članu nadzornega
sveta, Milanu Pirmanu dne 1. 8. 2004 iztekel mandat.
Predlog sklepa:
2. V nadzorni svet se imenujejo:
Čad-Kürner Barbara, Lavrenčič Miran, Brajdih Robert in Geršak Zmago. Mandat novim
članom nadzornega sveta prične teči 31. 8.
2004 in traja 4 leta.
5. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu na podlagi seznanitve z letnim poročilom in revizorjevim
poročilom za leto 2003.
Predlog sklepa:
1. Skupščina družbe se je seznanila z
Letnim poročilom, Poročilom revizorja k
letnemu poročilu in Poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa:
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2003.
6. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje za revizorja družbe za
leto 2004 revizorska hiša Revizijski center
d.o.o., Podvine 36, Zagorje.
7. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje spremembe in dopolnitve Statuta v predlagani
obliki.
Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo 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 glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo v Klirinško depotni
družbi in, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in z podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino vključno z Letnim
poročilom za leto 2003, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
leto 2003, Revizorjevim poročilom k letnemu
poročilu za leto 2003 in spremembami in dopolnitvami Statuta, je na vpogled na sedežu
družbe v tajništvu uprave, vsak delovni dan
družbe od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda ali predloge dnevnega
reda, za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Gradis, gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
namestnik predsednika uprave
Iztok Zupanič
predsednik uprave
Stojan Ložar
Ob-20354/04
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe Delfi upravljanje naložb, d.d., Ljubljana, Vošnjakova 8a, Ljubljana, in 283.
člena Zakona o gospodarskih družbah
sklicujemo
4. skupščino
delniške družbe Delfi družba za
upravljanje, d. d., Ljubljana, Vošnjakova
8a, Ljubljana,
ki bo 27. 8. 2004, ob 15. uri, v prostorih
poslovne stavbe SCT d.d. na Slovenčevi 22
v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov ter imenuje notarja po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
o poslovanju za poslovno leto 2003, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepom nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila uprave za
leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2003, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega
poročila uprave za leto 2003.
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3. Ugotovitev poslovnega rezultata in o
odločanju uprave o načinu pokrivanja bilančne izgube na 31. 12. 2003.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave se bilančna izguba, ki na dan 31. 12.
2003 znaša 1,261.652,08 SIT in je sestavljena iz čistega dobička za poslovno leto 2003
v znesku 3.750,03 SIT in prenesene čiste
izgube iz preteklih let v znesku 1,265.402,11
SIT, pokrije v naslednjih letih.
4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina upravi in
nadzornemu svetu v skladu s členom 282/a
ZGD podeli razrešnico za delo v poslovnem
letu 2003.
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2004 revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o., Neubergerjeva ul. 30, Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na naslov
družbe Delfi d.d. Vošnjakova 8/a (dvoriščna
stavba), v Ljubljani in so vpisani v delniški
knjigi družbe Delfi upravljanje naložb d.d.
Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno
in izpolnjeno skladno z OZ, ZGD oziroma
ZPre in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v informacijski pisarni, Vošnjakova 8/a, Ljubljana,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Udeleženci skupščine se na seji izkažejo
z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa poleg tega z izpiskom iz sodnega registra. Na sejo skupščine je zaradi ureditve
formalnosti treba priti eno uro pred napovedanim začetkom skupščine.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave
sklica skupščine pisno podajo utemeljen nasprotni predlog.
Če ob napovedani uri skupščina ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovno sestane pol ure po predvidenem prvotnem sklicu.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Delfi družba za upravljanje, d.d.
mag. Klemen Grebenšek
predsednik uprave družbe

a) Izguba za leto 2003 v višini 49,492.705
SIT se pokrije v breme splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala.
b) Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu
za poslovanje iz leta 2003.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2004
imenuje Družba za revizijo in svetovanje
Audit d.o.o. Murska Sobota.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje novega člana po predlogu nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da je član Režonja Alojz
dne 20. 1. 2004 podal odstopno izjavo za
članstvo v nadzornem svetu družbe.
b) Za člana nadzornega sveta TP Vesne
d.d. Ljutomer se imenuje Gorjup Samo.
Imenovanje traja do poteka mandata
članov nadzornega sveta družbe, to je do
9. 2. 2006.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2003 poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja
bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu
družbe med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino
pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine s priporočeno pošto
pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupščina
bo v tem primeru odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
TP Vesna d.d.
uprava
Paal Katarina

Ob-20355/04
Uprava družbe SCT Strojegradnja d.d.,
Kavčičeva 66, Ljubljana sklicuje
7. skupščino delničarjev družbe,
ki bo dne 26. avgusta 2004 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Branka Remškar, za
preštevalki glasov pa Nada Seršen in Majda
Južnik. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2003 ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega
poročila in njegovim stališčem do revizijskega poročila, ter podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se
seznani z letnim poročilom za poslovno leto

2003 in s poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2003, ter s pozitivnim stališčem nadzornega
sveta do revizijskega poročila.
Predlog sklepa št. 2.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za delo v poslovnem letu 2003.
3. Sprememba statuta in sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa št. 3: skupščina sprejema spremembe in dopolnitve statuta
družbe v predlaganem besedilu, ki je sestavni del tega sklepa. Na podlagi sprejetih sprememb statuta se določi prečiščeno
besedilo statuta z vsebino, ki je sestavni
del tega sklepa.
4. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa št. 4: na predlog nadzornega sveta skupščina družbe imenuje
za revizorja za poslovno leto 2004 revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o.,
Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, najkasneje
10 dni pred dnem izvedbe skupščine.
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice bodo imeli samo tisti delničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine svojo udeležbo pisno najavili na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo za poslovno leto 2003 in
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila, besedilo predlaganih sprememb statuta ter drugo gradivo
za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med
9. in 12. uro.
SCT Strojegradnje d.d.
uprava družbe
Ob-20373/04
Na podlagi 9.2 točke statuta delniške
družbe Vesna Trgovsko podjetje d.d. Ljutomer, Glavni trg 5a uprava družbe sklicuje
8. skupščino
delniške družbe Vesna Trgovsko
podjetje d.d. Ljutomer Glavni trg 5a,
v torek, 31. 8. 2004 ob 12. uri na sedežu
družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Ignac Horvat, za preštevalki
glasov Potočnik Silva in Marič Lidija.
Seji prisostvuje vabljeni notar Šömen
Franc.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega
sveta družbe in revizijskim poročilom, ki ga
je sprejel nadzorni svet družbe in se nanaša na preveritev letnega poročila družbe za
leto 2003.
4. a) Odločanje o pokrivanju izgube družbe za leto 2003.
b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

Stran

Ob-20374/04
Na podlagi 79. člena statuta družbe
Vesna Holding družba pooblaščenka d.d.
Ljutomer, uprava sklicuje
6. sejo skupščine
delniške družbe Vesna Holding Družba
pooblaščenka d.d. Ljutomer, Glavni trg
5a,
v ponedeljek, 30. 8. 2004 ob 12. uri na
sedežu družbe Glavni trg 5a, Ljutomer.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marinič Anton, za preštevalki
glasov Potočnik Silva in Marič Lidija.
Seji prisostvuje vabljeni notar Šömen
Franc.
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.

Stran
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Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pisnim poročilom nadzornega
sveta družbe in revizijskim poročilom, ki ga
je sprejel nadzorni svet družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe za
leto 2003.
4. A) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2003.
B) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Sprejme se naslednja uporaba bilančnega dobička za leto 2003. Bilančni dobiček
za leto 2003 v znesku 3,451.582,97 SIT se
prenese v naslednje leto kot nerazporejeni
dobiček.
B) Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu
za poslovanje iz leta 2003.
5. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2004
imenuje Družba za revizijo in svetovanje
Audit d.o.o. iz Murske Sobote.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2003, poročilo nadzornega sveta in mnenje revizorja
bo na vpogled vsak delavnik v tajništvu
družbe med 10. in 12. uro.
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki se bodo na skupščino
pravočasno prijavili in bodo vpisani v delniško knjigo 3 dni pred zasedanjem.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki upravi
družbe pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri dne pred skupščino.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mora biti
deponirano na sedežu družbe tri dni pred
začetkom skupščine.
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine s priporočeno pošto
pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge k točkam dnevnega reda.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupščina
bo v tem primeru odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vesna Holding Družba pooblaščenka
uprava
Paal Katarina
Ob-20428/04
Direktor družbe Adria Capital Koper, finančni inženiring, d.d., Koper, Pristaniška 8,
na podlagi statuta družbe in določil Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje
deveto skupščino
delničarjev delniške družbe Adria
Capital Koper, d.d,
ki bo v torek 24. 8. 2004 ob 13. uri v
Kopru na Pristaniški 8 v 5. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih delovnih teles.
Predlog sklepa direktorja: za predsednika skupščine se izvoli Robert Biček, za
preštevalko glasov pa Maša Miloš. Vabljeni
notar je Dravo Ferligoj.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za leto 2003 in poročilom nadzornega
sveta.
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Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z revidiranim
poročilom za leto 2003 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2003.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje upravi – direktorju in nadzornemu svetu razrešnico s katero
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2003.
4. Razporeditev bilančnega dobička
družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: bilančni dobiček leta
2003 v višini 23,269.725,33 SIT se v celoti
razporedi v preneseni dobiček družbe.
5. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja družbe v letu 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja in računovodskih izkazov
družbe v letu 2004 se imenuje revizijska
družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.
6. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta: sprejme se predlagane spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe, ki so
skladne s statutom družbe v prečiščenem
besedilu.
7. Seznanitev skupščine z izvajanjem
letnega plana za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
izvajanjem letnega plana za leto 2004.
Pravico sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavili družbi
vsaj tri dni pred skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Če ob začetku zasedanja skupščina ni
sklepčna, se opravi ponovno zasedanje
istega dne ob 13.30, ko lahko skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo je na vpogled vsak delovni dan od 23. 7. 2004 do 24. 8. 2004 od 9.
do 12. ure na sedežu družbe Adria Capital
Koper, d.d., Pristaniška 8, Koper.
Adria Capital Koper, d.d.
direktor
Janez Lenarčič
Ob-20509/04
Na osnovi točke 7.5. statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje sklicuje uprava
5. sejo skupščine
družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje,
d.d.,
ki bo v sredo, 25. 8. 2004 ob 15. uri v
prostorih Delavskega doma Nazarje (mala
dvorana), Savinjska cesta 2, Nazarje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten
notar Avgust Ribič.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli:
Jure Prebil, univ. dipl. inž. gozd.
1.3. Za preštevalki glasov se izvolita:
Marica Tevž in Danica Verbuč.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2003
in s poročilom nadzornega sveta GG Nazarje, d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev GG Nazarje,
d.d., se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2003 in s poročilom
nadzornega sveta GG Nazarje, d.d.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2003 znaša 23,821.878,40 SIT
in se sestoji iz dobička za leto 2002 v višini
4,023.461,14 SIT in dobička iz leta 2003 v
višini 19,798.417,26 SIT:
– 50% bilančnega dobička v znesku
11,910.939,20 SIT se razporedi v druge
rezerve iz dobička, in sicer: dobiček iz leta
2002 v višini 2,011.730,57 SIT in dobiček iz
leta 2003 v višini 9,899.208,63 SIT;
– 50% bilančnega dobička v znesku
11,910.939,20 SIT ostane na nerazporejenem dobičku, in sicer dobiček iz leta 2002
v višini 2,011.730,57 SIT in dobiček iz leta
2003 v višini 9,899.208,63 SIT.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter jima podeljuje
razrešnico za poslovno leto 2003.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Skupščina ugotavlja, da dne 30. 8. 2004
izteče mandat članov nadzornega sveta Anici Chuuya in Juretu Prebilu.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
člana nadzornega sveta s pričetkom mandata 30. 8. 2004 skupščina imenuje Avgusta
Lenarta in Jureta Prebila.
Skupščina se seznani z imenovanjem
člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, ki ga imenuje svet delavcev.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno
leto 2004 se imenuje Plus Revizija, d.o.o.
iz Ljubljane.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Savinjska cesta 4, Nazarje, vsak delavnik od
ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so na dan 31. 7. 2004 vpisani
kot lastniki delnic v delniško knjigo družbe
pri KDD, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe prijavijo svojo udeležbo
na skupščini.
Pooblastilo za zastopanje fizične osebe
na skupščini mora vsebovati ime in priimek,
naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum ter podpis pooblastitelja in pooblaščenca; za pravne osebe ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno upravi družbe in ostane shranjeno
pri družbi.
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Prijavljene udeležence pozivamo, da
svoj prihod na skupščino potrdijo pol ure
pred začetkom skupščine s predložitvijo
osebnega dokumenta, s podpisom potrdijo
svojo udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo glasovalne lističe.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga, v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pri
upravi družbe.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
15.30 v istem prostoru, z istim dnevnim redom in se na njej veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Gozdno gospodarstvo Nazarje
uprava družbe
Št. 61/2004
Ob-20538/04
Na podlagi 283. člena ZGD in v skladu
z 8. členom statuta družbe CATV Murska
Sobota d.d., Štefana Kovača 13, uprava
sklicuje
11. redno sejo skupščine
CATV Murska Sobota d.d.,
ki bo v torek, dne 25. 8. 2004 s pričetkom
ob 10. uri na sedežu družbe v M. Soboti,
Štefana Kovača 13, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika skupščine v skladu s predlogom
sklicatelja. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003, pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila po 274.a členu
ZGD in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2003 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2003.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da bilančni dobiček
leta 2003 v višini 4,899.962,98 SIT ostane
nerazporejen.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave sprejme spremembo statuta družbe
v predloženem besedilu.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta
in imenovanje novega člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: v skladu spremembe
statuta se odpokliče član nadzornega sveta Jud Vladimir kot predstavnik delavcev, v
nadzorni svet pa se imenuje Silvo Arnuš.
Imenovanje je za dobo do konca mandata
nadzornega sveta.
6. Določitev povračil stroškov in sejnin
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina določa sejnino bruto v višini 80.000 SIT za predsednika
nadzornega sveta in bruto v višini 50.000
SIT za člana nadzornega sveta, prav tako
pa se članom nadzornega sveta povrnejo
materialni in potni stroški.
7. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2004.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 2004 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno
svetovanje, d.o.o. Ljubljana.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2003 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na voljo na sedežu družbe v Murski
Soboti, Štefana Kovača 13, vsak delavnik
od 9. do 11. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem na sedežu družbe prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
CATV Murska Sobota d.d.
uprava družbe

Nasprotni predlog
Št. 17
Ob-20161/04
Uprava in nadzorni svet obveščata delničarje, da je Branko Jeromel, Horjulska cesta
24, 1356 Dobrova, podal v zakonitem roku
nasprotna predloga za skupščino Unitas armature d.d. Ljubljana, Celovška 224, ki bo
dne 13. 8. 2004.
Nasprotni predlog k 4. točki se glasi:
»da se bilančni dobiček iz leta 2003 v
znesku 162,802.872,02 SIT razdeli na sledeči način: za dividende: 86,688.500 SIT ali
500 SIT bruto na delnico vsem delničarjem,
ki so bili na dan sklica skupščine dne 9. 7.
2004 vpisani v registru KDD, kot imetniki
delnic z oznako USLG.
Ostanek sredstev v višini 76,114.372,02
SIT ostane nerazporejen«
in nasprotni predlog k 7. točki dnevnega
reda, ki se glasi:
»da se za poslovno leto 2004 imenuje
revizijsko hišo Ernst&Young d.o.o. Ljubljana
za revizijo poslovanja družbe Unitas armature d.d.«
Imenovani je podal tudi spremembo
dnevnega reda, ki se pod 5. točko dnevnega reda glasi:
»da se predlog spremembe in dopolnitve
statuta umakne iz dnevnega reda, saj večina malih delničarjev o njenih spremembah
ni bila seznanjena.«
Uprava in nadzorni svet vztrajata pri svojih predlogih sklepov.
Unitas armature d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 297/04
Ob-20510/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Metke Zupančič iz
Ljubljane, opr. št. SV 297/04 z dne 16. 7.
2004, sta bili nepremičnini – dvosobno stanovanje številka 23, ki leži na zahodni strani
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terase v stopnišču E-6 stanovanjskega objekta E 5-6, na naslovu Ulica bratov Učakar
v Ljubljani, ki obsega predprostor v izmeri
3,40 m2, kuhinjo v izmeri 6,55 m2, garderobo
v izmeri 1,99 m2, kopalnico v izmeri 5,01 m2
ter teraso v izmeri 2,79 m2, v skupni izmeri
61,24 m2, katerega lastnika sta solidarna
dolžnika in zastavitelja na podlagi kupne pogodbe številka 78-6217 z dne 23. 5. 1978 in
garažni boks številka 12, v izmeri 15,15 m2,
ki leži v kleti na vzhodni strani stanovanjskega objekta E 5-6, na podlagi II. dodatka h
kupni pogodbi z dne 26. 1. 1978, zastavljeni
v zavarovanje terjatve solidarnih dolžnikov
in zastaviteljev Metke Spaić in Božidarja
Spaića do upnika Petra Selakovica, stanuje
Ulica 28. maja 11, Ljubljana, v višini 31.000
EUR po citiranem notarskem zapisu z vsemi pripadki.
SV 542/04
Ob-20511/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz
Slovenj Gradca, opr. št. 542/04 z dne 16. 7.
2004, je bilo stanovanje, pripisano pri vl. št.
514, k.o Šmartno, v izmeri 65,37 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri 4 m2, sobo v izmeri
20,63 m2, sobo v izmeri 12,02 m2, sobo v
izmeri 8,48 m2, predsobo v izmeri 4,40 m2,
klet v izmeri 4,65 m2, WC, kopalnico v izmeri
3,57 m2, ložo v izmeri 7,50 m2, balkon in teraso ter druge prostore, katerih lastnika sta
zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene z Darinko Hartman in Fridolinom Hartman z dne 8. 7. 2004, SV 514-04,
ki še ni vpisano v etažni lastnini, zastavljeno
za zavarovanje terjatve v višini 26.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s končnim
rokom vračila 20. 6. 2014, s pp, v korist zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf, enolična identifikacijska
številka 1870653.
SV 543/04
Ob-20512/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz
Slovenj Gradca, opr. št. 543/04 z dne 16. 7.
2004, je bilo stanovanje - garsonjera št.
11, v skupni izmeri 27,99 m2, na naslovu
Rečica ob Savinji, v III. nadstropju, stoječe
na parceli št. 189/5, vl. št. 247, k.o. Rečica
ob Savinji, katerega lastnika sta na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 6. 2004,
sklenjene s prodajalko Jožico Strmšek, ki
še ni vpisano v etažni lastnini, zastavljeno
za zavarovanje terjatve v višini 11.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s končnim
rokom vračila dne 20. 10. 2012 in s pp,
v korist zastavne upnice Raiffeisenbank
Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9141 Eberndorf, enolična identifikacijska številka 1870653.
SV 737/04
Ob-20513/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 737/04 z dne 19. 7.
2004, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 5, v skupni izmeri 58,28 m2, s kletnim
prostorom, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Pregljeva
ulica 9, stoječe na parc. št. 2481, k.o. Tabor,
ki je do celote last Davida Ekarta, stanujočega Pri šoli 3, Razvanje, Maribor, na podlagi
prodajne pogodbe št. 314/94, z dne 13. 7.
1994, aneksa k prodajni pogodbi št. 314/94,
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z dne 7. 5. 2004 in kupoprodajne pogodbe
z dne 15. 7. 2004, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga
z omejenim jamstvom, Republika Avstrija,
1870572, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Petre Ekart, stan. Kardeljeva
cesta 77, Maribor in Davida Ekarta, stan.
Pri šoli 3, Razvanje, Maribor, v višini 26.110
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.
SV 965/2004
Ob-20514/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 965/2004 z dne 14. 7.
2004, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka 1/2, v pritličju-P, vhod VII, na naslovu Mladinska ulica 007, Gornja Radgona,
v skupni izmeri 78,30 m2, s pripadajočo kletjo
ter pripadajočim atrijskim vrtom, stoječem
na parc. št. 226 k.o. Gornja Radgona, ki
še ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna
lastnina in je last Brumec Gorazda, EMŠO
1601976500382, stanujočega Gornja Radgona, Mladinska ulica 007, do 1/12, Kalič Bojane, EMŠO 1912965505299, stanujoče Gornja
Radgona, Partizanska cesta 043 B, do 1/12
in Brumec Bojana, EMŠO 2405940500297,
stanujočega Gornja Radgona, Mladinska ulica 007, do 10/12, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Rekova banka d.d., Slomškov trg
018, Maribor, matična številka 5706491, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pripadki.
SV 352/04
Ob-20515/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina,
opr. št. SV 352/04 z dne 15. 7. 2004, je
bilo zastavljeno dvoinpolsobno stanovanje
v II. nadstropju št. 18, tip A3, v skupni izmeri 56,88 m2, v večstanovanjski stavbi
na Kurirski poti 2 C, Slovenski Javornik,
na parc. št. 1991/2 in parc. št. 1995/1, obe
k.o. Jesenice, v etažni lastnini z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, last kreditojemalcev in zastaviteljev,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 17. 5. 2004, med prodajalcem Primorje
d.d. iz Ajdovščine ter Manojlović Dejanom in
Koželj Tino kot kupcema, v korist kreditodajalke Posojilnice – Bank Borovlje, r.z.z.o.j.,
Hauptplatz 16, A-9170 Ferlach/Borovlje,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 34.000 EUR s pripadki, ki zapade v
plačilo 20. 8. 2019.
SV 353/04
Ob-20516/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina,
opr. št. SV 353/04 z dne 15. 7. 2004, je bilo
zastavljeno dvosobno stanovanje v izmeri
48,81 m2, v stanovanjski hiši na Jesenicah,
Cankarjeva 1 A, s tekočo številko 5, v prvem
nadstropju, na parc. št. 299/2, vl. št. 419 k.o.
Koroška Bela, last Edvarda Dolinarja in Vlaste Dolinar, oba Cesta Alojza Travna 21, Jesenice, vsakega do 1/2, v korist kreditodajalke Posojilnice – Bank Borovlje, r.z.z.o.j.,
Hauptplatz 16, A-9170 Ferlach/Borovlje,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 34.000 EUR s pripadki, ki zapade v
plačilo 20. 8. 2019.
SV 359/04
Ob-20517/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
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z Jesenic, opr. št. SV 359/04 z dne 16. 7.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 4,
v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta 1. maja 35, stoječe
na parc. št. 2350 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 41,83 m2, last zastavitelja Elvirja
Dizdarevića, Cankarjeva cesta 6, Tržič,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 7.
2004, sklenjene s prodajalcem Janezom
Terseglavom ter vknjižbenega dovolila z
dne 15. 7. 2004, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak,
Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.000 EUR s
pripadki.
SV 648/04
Ob-20519/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 648/04 z
dne 15. 7. 2004, je bil poslovni prostor – lokal št. 1 v izmeri 57,05 m2, v stanovanjskem
bloku G-3 na naslovu Adamičeva cesta 41
A, Grosuplje, ležečem na parc. št. 1604/2,
k.o. Grosuplje - naselje, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Grosupljem, last zastavitelja Muameta Ahmetaja, na podlagi
prodajne pogodbe št. 600/88 z dne 12. 7.
1988, sklenjene s samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Grosuplje kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
SV 636/04
Ob-20521/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 636/04
z dne 15. 7. 2004, je garsonjera 321/III, v
tretjem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Litostrojska 10 v Ljubljani, ki stoji
na parc. št. 1937 k.o. Zgornja Šiška, last
zastaviteljice Katarine Brinar, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 7. 2004,
sklenjene z Rifetom Osmanagićem kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.200 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
SV 660/04
Ob-20524/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 660/04
z dne 20. 7. 2004, je bila garsonjera št. 44,
v izmeri 29,65 m2, v VII. nadstropju stavbe
na naslovu Trnovska ulica 4, Ljubljana, na
parc. št. 48/2, 51/3, 51/6, 51/7, 51/9, 52 in
64/1, vse k.o. Trnovsko predmestje, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani,
last zastavitelja Adolfa Jesiha, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 11.
1991, sklenjene z Institutom Jožef Štefan
in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 2. 7.
2004, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
85.800 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.

SV 708/2004
Ob-20526/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 708/2004 z dne
14. 7. 2004, je trisobno stanovanje št. A2
z oznako A1,P/2 v izmeri 81,22 m², kletna
shramba št. A2 v izmeri 2,75 m², v Mariboru,
Lackova 41 c, parkirnih mestih št. 10 v izmeri 11,28 m² in št. 27 v izmeri 11,28 m², vse
zgrajeno na parc. št. 1122/1, 1122/2, 1123
ter atrij na parc. 1122/11 dvorišče, ki meri
38 m² k.o. Zgornje Radvanje, solast Čebulj
Maje in Janeza, obeh stan. Maribor, Naveršnikova 30, na temelju prod. pog. št. 8/2004
z dne 29. 6. 2004, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 8,000.000 SIT s pp.
SV 712/2004
Ob-20527/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 712/2004 z dne
14. 7. 2004, je stanovanje št. 18/II v izmeri
47,70 m2, s kletno shrambo št. 18 v izmeri
4,47 m2, v Mariboru, Besednjakova 3, ki stoji
na parc. št. 2242/1 k.o. Studenci, last družbe Erluto d.o.o., Maribor, Sokolska 97, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 6.
2004, zastavljeno v korist SKB banke d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 23.850 EUR s pp.
SV 719/2004
Ob-20528/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 719/2004 z
dne 15. 7. 2004, so pisarne št. 7 v izmeri
18,31 m², št. 8 v izmeri 18,31 m², v II. nadstropju in št. 13 v izmeri 18,31 m², v III.
nadstropju, v objektu v Mariboru, Sokolska
44-46, ki stoji na parc. št. 862, 874/1, 874/3,
vse k.o. Studenci, last Geokal d.o.o., na
temelju prodajne pogodbe št. 4-2/3 z dne
12. 12. 1994 in prodajne pogodbe št. 4-1/PP
z dne 30. 12. 1997, zastavljene v korist NLB
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 6,000.000 SIT s pp.
SV 275/04
Ob-20530/04
Na podlagi neposredno izvršljivega zapisa notarja Janeza Ferleža, s sedežem v
Črnomlju, Ul. Lojzeta Fabjana št. 7, opr. št.
SV 275/04 z dne 16. 7. 2004, je dvosobno
stanovanje št. 86, v VII. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Novakova 3,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1605, vpisani
pri vl. št. 1575 k.o. Bežigrad, last dolžnic in
zastaviteljic Larise Kobe in Lidije Kobe, iz Črnomlja, obe stanujoči Danila Bučarja št. 13,
na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnin,
sklenjene dne 26. 4. 2004, s prodajalcem
Horvat Borisom, Ljubljana, Novakova ul.
št. 3, zastavljeno za zavarovanje denarne
terjatve upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, v višini 106.470 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan črpanja kredita, s pripadki.
SV 2426/2004
Ob-20531/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-2426/2004 z dne 19. 7.
2004, je bilo štiriinpolsobno stanovanje št. 3,
v izmeri 154,06 m2, ki se nahaja v 1. nadst.
stanovanjske hiše na naslovu Pražakova
11 v Ljubljani, parc. št. 2228, parc. št. 2229,
parc. št. 2230, parc. št. 2231, vl. št. 693 k.o.
Tabor, ki je last zastavitelja Galvana Rudolf
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Dobnik s.p., Krmelj 2 D, Krmelj, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 11. 2003,
sklenjene s prodajalcem odvetnikom Borisom Damjanom, Dunajska 105, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 260.000 EUR v tolarski protivrednosti, vse s pripadki.
SV 661/04
Ob-20532/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičninah
po 250. členu ZIZ, SV 661/04 z dne 15. 7.
2004, notarja Marka Finka iz Celja, je bilo
trisobno stanovanje z oznako M4 v velikosti
96,04 m2, s kletno shrambo v velikosti 5 m2
in parkiriščem v kleti z oznako 11, locirano
v 3. nadstropju stanovanjske stavbe na
Ljubljanski cesti 18/B, v Celju, ležeče na
parc. 682/1, 683/2 in 684 k.o. Celje, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 12. 5. 2004, med prodajalcema Seme
Damjano in Antolovič Davidom ter kupcema
Perić Tanjo in Perić Dejanom, zastavljeno
v korist upnice Banke Celje d.d., Celje,
Vodnikova 2, matična številka 5026121,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,500.000 SIT s pripadki, napram dolžniku
Perić Dejanu.
SV 663/04
Ob-20533/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 663/04 z dne 16. 7.
2004, je bilo stanovanje št. 4, v 1. nadstropju
v izmeri 71,31 m2, s kletjo v izmeri 6,54 m2,
v stanovanjski stavbi v Celju, Gregorčičeva 2, stoječi na parc. št. 2097 k.o. Celje,
last Birsa Boštjana, pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 4. 2004,
sklenjene med prodajalko Mauer Erno, Ulica bratov Dobrotinškov 15, Celje, in kupcem
Birsa Boštjanom, zastavljeno v korist upnice
Volksbank – Ljudske banke d.d., Dunajska
128A, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 37.550 EUR s pripadki napram dolžniku Birsa Boštjanu.
SV 665/04
Ob-20534/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 665/04 z dne 16. 7.
2004, je bilo stanovanje v pritličju z oznako
IV.P/2-B, v površini 48,37 m2, ki se nahaja
v stolpiču IV na naslovu Cesta 24. junija št.
41 v Ljubljani, ležečem na parc. št. 1094/9,
1094/16 in delu parc. št. 1094/10 k.o. Črnuče, last Meško Marije in Meško Maje, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 107/2000 z dne 24. 5. 2000 in dodatka k
njej, datiranega z dne 7. 6. 2000, sklenjene
med prodajalcem Urbana d.o.o. Ljubljana
- Črnuče in kupcema Meško Marijo ter Meško Majo, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, matična
številka 5860571, za zavarovanje denarnih
terjatev v višini 2,900.000 SIT s pripadki,
53.016 EUR s pripadki, obe napram dolžnici Meško Mariji ter v znesku 35.344 EUR s
pripadki napram dolžnici Meško Maji.
SV 677/04
Ob-20597/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičninah
po 250. členu ZIZ, SV 677/04 z dne 21.
7. 2004, notarja Marka Finka iz Celja, je

bilo stanovanje št. 2, v I. nadstropju stanovanjske hiše v Rogatcu št. 50, Rogatec, v
velikosti 69,38 m2, s kletjo 2,47 m2 in drvarnico v velikosti 3,84 m2, ležeče na prac. št.
23/1, k.o. Rogatec, pridobljeno na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodjai stanovanja
št. 36101-86/93-4/2 z dne 30. 12. 1994 in
aneksa k njej, datiranega 8. 6. 2004, med
prodajalko Občino Rogatec ter kupcem Skoko Ivanko, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova 2, matična
številka 5026121, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 2,000.000 SIT s pripradki,
napram dolžnico Skoko Ivanki.
SV 515/04
Ob-20598/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila
iz Žalca, opr. št. SV 515/04 z dne 21. 7.
2004, je bila nepremičnina – ki ni vpisana
v zemljiški knjigi kot etažna lastnina in v
naravi predstavlja poslovni lokal št. 11, v
poslovno stanovanjskem objektu v Celju,
Savinova 7, v izmeri 44 m2, stoječ na zemljišču parc. št. 2270/2, vpisanem v vložku št.
1553 k.o. Celje, last dolžnika Perlič Zvonka,
Zagrad 61/I, pošta Celje, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 156/90 z dne 25. 10.
1990, sklenjene med GIP INGRAD Celje,
kot prodajalcem in dolžnikom, kot kupcem,
zastavljeno v korist upnika Kovačič Tomislava, stanujočega Prekorje 59/a, Škofja vas,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
80,911.151 SIT.
SV 2389/2004
Ob-20599/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2389/2004 z dne
14. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 11 v izmeri 73,92 m2, v 3. nadstropju ter pripadajoča
shramba v kleti in parkirno mesto št. 60 v
etaži K-1, vse v stanovanjskem bloku na
naslovu Vurnikova ul. 5, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 1790 in parc. št. 1791, k.o. Bežigrad, v skupni lasti zastaviteljev Gašperja Groma, Ljubljana, Vurnikova 5, EMŠO
0708971500614 in Staše Grom, Ljubljana, Vurnikova 5, EMŠO 1511978505234,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
5. 7. 2004 in dodatka k navedeni pogodbi z
dne 14. 7. 2004, oboje sklenjeno s prodajalcem POIL d.o.o., Ljubljana, Hacquetova ul.
6, zastavljeno v korist upnice Banke Celje
d.d., Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 24,163.907 SIT s
pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 64/2004
Os-19910/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 64/2004 sklep z dne 14. 7. 2004:
I. To sodišče je dne 28. 6. 2004 ob 9.30
prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: HTH,
Hidroizolacija, termoizolacije, hidravlika
d.o.o. Stegenškova 7, Celje, ki ga zastopa
pooblaščenska Daša Gregorin Štifter, odvetnica iz Celja, z dne 22. 6. 2004 in je dne 14.
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7. 2004 ob 10. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: HTH, Hidroizolacije, termoizolacije, hidravlika d.o.o. Stegenškova 7, Celje (matična številka: 5384397, ID
št. za DDV: SI23256869).
Odslej se firma glasi: HTH, Hidroizolacije, termoizolacije, hidravlika d.o.o. Stegenškova 7, Celje (matična številka: 5384397,
ID št. za DDV: SI23256869) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR
računa ali drugega računa upnika (matična
in davčna številka). Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihovo terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006-64000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. oktobra 2004 ob 10.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglaso desko dne 14. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2004
St 54/2004
Os-19911/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 54/2004 sklep z dne 14. 7. 2004:
I. To sodišče je dne 16. 6. 2004 ob 8.25
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Top Impex, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.,
Črtomirova ulica 7/a, Celje z dne 15. 6. 2004
in je dne 14. 7. 2004 ob 9.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Top Impex, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Črtomirova ulica 7/a, Celje (matična številka:
1732919, ID št. za DDV: SI66427851).
Odslej se firma glasi: Top Impex, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Črtomirova ulica 7/a, Celje (matična številka:
1732919, ID št. za DDV: SI66427851) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
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Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR
računa ali drugega računa upnika (matična
in davčna številka). Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihovo terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006-64000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. oktobra 2004 ob 9.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglaso desko dne
14. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2004
St 49/2004
Os-19912/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 49/2004 sklep dne 14. 7. 2004:
I. To sodišče je dne 28. 5. 2004 ob 8.uri
prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Habjan d.o.o., Trgovina in storitve d.o.o., Ulica
Frana Skaze 4, Šmarje pri Jelšah z dne
24. 5. 2004 in je dne 14. 7. 2004 ob 11. uri
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Habjan d.o.o., Trgovina in storitve d.o.o.,
Ulica Franca Skaze 4, Šmarje pri Jelšah
(matična številka: 5643015, ID št. za DDV:
SI80828027).
Odslej se firma glasi: Habjan d.o.o., Trgovina in storitve d.o.o., Ulica Franca Skaze 4, Šmarje pri Jelšah (matična številka:
5643015, ID št. za DDV: SI80828027) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR
računa ali drugega računa upnika (matična
in davčna številka). Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
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pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnii koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006-64000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. oktobra 2004 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglaso desko dne
14. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2004
St 68/2004
Os-19913/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 68/2004 sklep z
dne 14. 7. 2004:
I. To sodišče je dne 8. 7. 2004 ob 15.50
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Hotel Turška Mačka, Gostinstvo, turizem
d.o.o., Prešernova 2, Celje in njegovimi upniki, z dne 8. 7. 2004 in je dne 14. 7. 2004
ob 11.30 začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Hotel Turška mačka,
Gostinstvo, turizem d.o.o., Prešernova
2, Celje (matična številka: 5001862, ID št.
za DDV: SI38010950) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dneh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (14. 7. 2004).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višni 2 % tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-710006-68000004.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Majolka, Gostinstvo in storitve d.o.o.,
Prešernova ulica 3, Celje;
2. Zavarovalnica Triglav d.d., OE Celje,
Mariborska cesta 1, Celje;

3. Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje;
4. Meja Šentjur d.d., C. Leona Dobrotniška 3, Šentjur;
5. Predstavnik delavcev – Marija Božijak,
Zabukovica 13, Griže.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2004
St 66/2004
Os-19914/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 66/2004 sklep z
dne 14. 7. 2004:
I. To sodišče je dne 7. 7. 2004 ob 8.20
prejelo neposredno predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Moda, Trgovina, proizvodnja in storitve
d.o.o., Prešernova 7, Celje in njegovimi upniki z dne 7. 7. 2004 in je dne 14. 7. 2004
ob 10.30 začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Moda, Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Prešernova 7,
Celje in njegovimi upniki (matična številka:
5025575, ID št. za DDV: SI81858701) in
njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dneh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (14. 7. 2004).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višni 2 % tolarkse protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-710006-68000004.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, številka delovnega dovoljenja
L8/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Mura, European fashion design, proizvodnja oblačil d.d., Plese 2, Murska Sobota;
2. Marines d.o.o., Bežigrajska cesta 4/e,
Celje;
3. Komfort Line d.o.o., Paderšičeva ulica
34, Novo mesto;
4. Elkroj d.d., Prihova 56, Nazarje;
5. Predstavnik delavcev – Zevnik Dušan,
Kulturniška ulica 35, Celje.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višni 3,000.000 SIT na TRR Okrožnega sodišča v Celju št. 01100-6960421564,
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sklic na št. 5-66-2004, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2004

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 6. 10. 2004 ob 12.30, soba 307/A
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2004

St 69/2004
Os-19915/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 69/2004 sklep z dne 14. 7. 2004:
I. To sodišče je dne 12. 7. 2004 ob 14.36.
prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Gloria-Cvetličarna Metka, Metka Pinter s.p., Ul.
Dušana Kvedra 23, Šentjur in je dne 14. 7.
2004 ob 12.30 uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Gloria-Cvetličarna Metka,
Metka Pinter s.p., Ul. Dušana Kvedra 23,
Šentjur (matična številka: 5052426, ID št.
za DDV: SI35909455).
Odslej se firma glasi: Gloria-Cvetličarna
Mmetka, Metka Pinter s.p., Ul. Dušana Kvedra 23, Šentjur (matična številka: 5052426,
ID št. za DDV: SI35909455) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR
računa ali drugega računa upnika (matična
in davčna številka). Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihovo terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006-69000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. oktobra 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglaso desko dne
14. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2004
St 51/2004
Os-19916/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 51/2004 sklep dne 14. 7. 2004:
I. To sodišče je dne 14. 6. 2004 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Teouring Marolt, Turizem in gostinstvo
d.o.o., Letuš 66, Šmartno ob Paki z dne 1.
6. 2004 in je dne 14. 7. 2004 ob 9. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Touring
Marolt, Turizem in gostinstvo d.o.o., Letuš 66, Šmartno ob Paki (matična številka:
5597994, ID št. za DDV: SI55520090).

Odslej se firma glasi: Touring Marolt, Turizem in gostinstvo d.o.o., Letuš 66, Šmartno ob Paki (matična številka: 5597994, ID
št. za DDV: SI55520090) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR
računa ali drugega računa upnika (matična
in davčna številka). Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihovo terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006-51000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. oktobra 2004 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglaso desko dne
14. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2004
St 6/2004
Os-19917/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
6/2004-23 z dne 13. 7. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Porenta, podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Breg ob Savi 50, Mavčiče.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 7. 2004
St 104/2004
Os-19918/04
To sodišče je s sklepom St 104/2004 dne
12. 7. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Sky star d.o.o. Ljubljana, Herbersteinova 14, matična številka: 5338310,
davčna številka: 97440914.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Razdrih, Celovška c. 30, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
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St 31/2004
Os-19919/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
31/2004, dne 14. 7. 2004, začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Maxharraj Tasim s.p., gradbeniška dela, Modrič
20, Oplotnica.
Odslej firma glasi Maxharraj tasim s.p.,
gradbeniška dela – v stečaju, Modrič 20,
Oplotnica.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
28. 10. 2004, ob 9. uri soba 137 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 14. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 7. 2004
St 14/2003
Os-19920/04
To sodišče je s sklepom St 14/2003 dne
14. 7. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Simonič – Mizarstvo, Simonič
Janez s.p., Metlika, Svržaki 1, Metlika,
matična številka: 5183678, šifra dejavnosti
36.120.
Za stečajnega upravitelja je določilo Martina Drgana, univ. dipl. ekon., Cesta brigad
5, Novo mesto.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v dveh
izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano
sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus prijavljenih terjatev bo dne 4. 11. 2004 ob 9. uri, v sobi 117
tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2004
St 94/2002-64
Os-20038/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 94/2004 sklep z dne 12. 7. 2004:
1. Stečajni postopek zoper stečajno
maso dolžnika: Facig Hardware, Računalniški inženiring d.o.o. Mestni trg 3,
Slovenske Konjice, se zaključi, v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.

Stran

5204 /

Št.

80 / 23. 7. 2004

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti o zaključku stečajnega postopka zoper
stečajno maso dolžnika: Facig Hardware,
Računalniški inženiring d.o.o., Mestni trg 3,
Slovenske Konjice, pristojni sodni register.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 7. 2004
St 32/2004
Os-20041/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 32/2004 sklep z dne 9. 7. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Tiskarna Padežnik, Kampuš Zvonka s.p.
Trubarjeva 3, Laško (matična št. 5087620,
ID št. za DDV: SI94475458), se začne in takoj zaključi, v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Tiskarna Padežnik, Kampuš Zvonka s.p., Trubarjeva 3,
Laško (matična št. 5087620, ID št. za DDV:
SI94475458), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 7. 2004
St 45/2002-62
Os-20042/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 45/2002 sklep z dne 12. 7. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Studio Rebernik, Podjetje za računalništvo,
oblikovanje in založništvo d.o.o, Efenkova 61, Velenje – v stečaju (matična številka: 5388058, ID št. za DDV: SI21512957),
se zaključi v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Studio Rebernik,
Podjetje za računalništvo, oblikovanje in
založništvo d.o.o, Efenkova 61, Velenje – v
stečaju (matična številka: 5388058, ID št. za
DDV: SI21512957), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 7. 2004
St 6/99
Os-20044/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Spik, Družbeno podjetje, servis, inženiring, kooperacija p.o.,
Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur, razpisuje narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne
17. septembra 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne
mase obsega v skladu z dol. čl. 163 ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 27,000.000 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 11,02%;
kar vse je natančno, v skladu z določili
163. člena ZPPSL, razvidno iz osnutka
glavne razdelitve (A71/1-26), ki je sestavni
del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
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– na dan 16. 6. 2004 – A71/1-26) v stečajni
pisarni Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22, Celje, med uradnimi urami
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. julija 2004
St 1/2004-54
Os-20046/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2004
z dne 18. 6. 2004 potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom Gastform, Hotelska in
kuhinjska oprema ter profesionalne pralnice, d.o.o., Škofja Loka, Hafnarjevo naselje 17, Škofja Loka, sprejeto na naroku
dne 18. 6. 2004.
Seznam upnikov z njihovimi prijavljenimi
terjatvami in zneski ugotovljenih terjatev ter
zneski za poplačilo v denarju so razvidni iz
priloge, ki je sestavni del sklepa.
Terjatve upnikov so razdeljene v 2 razreda:
– razred A – terjatve dobaviteljev, posojilodajalcev, prej zaposlenih pri dolžniku
in terjatve iz naslova neplačanih davkov in
prispevkov, ki bodo poplačane v višini 20%
v roku največ enega leta po potrditvi prisilne
poravnave,
– razred B – terjatve ločitvenih upnikov,
na katere pravnomočno potrjena prisilna
poravnava ne vpliva.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka in proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo. Sklep
o prisilni poravnavi je postal pravnomočen
dne 1. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 7. 2004
St 77/93-407
Os-20048/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 77/93
z dne 8. 7. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Iskra Terminali T&G, d.d.,
Kranj, – v stečaju, Ljubljanska cesta 24a,
Kranj.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 7. 2004
St 50/01
Os-20049/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Mycycle d.o.o., Ljubljana,
Linhartova 51 – v stečaju, za dne 6. 10.
2004 ob 12.20 v sobi 307A tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2004
St 136/2003
Os-20051/04
To sodišče je s sklepom St 136/2003 dne
25. 5. 2004 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom O.D.I. d.o.o. Ljubljana, Šišenska c. 131 in njegovimi upniki,
sprejeto na naroku za prisilno poravnavo
dne 25. 5. 2004.
Terjatve upnikov 1. razreda – dobaviteljev, kreditodajalcev, delavcev in države
– izplača dolžnik v višini 20% ugotovljenih
terjatev na dan 30. 6. 2003 v roku enega leta
po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave z obračunanimi obrestmi v višini
euribor do dneva plačila.

Seznam upnikov 1. razreda z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih zneskih je kot priloga sestavni del sklepa.
Ugotovilo je, da je skupščina dolžnika
dne 15. 4. 2004 pod odložnim pogojem, če
bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena, sprejela sklep o povečanju osnovnega
kapitala s stvarnimi vložki od 7,000.000 SIT
na 26,533.099,66 SIT,
– s terjatvami dveh upnikov 2. razreda
dobaviteljev in kreditodajalcev, ki se spremenijo v poslovne deleže osnovnega kapitala dolžnika, in sicer:
– Dunja Prem Palijan, Chengdujska 2,
Ljubljana, konvertira svojo terjatev v višini
8,873.165,38 SIT tako, da znaša njen delež
33,44% osnovnega kapitala dolžnika,
– Ivan Jereb, Spodnji Brnik 74, Cerklje
na Gorenjskem, konvertira svojo terjatev
v višini 3,723.285,96 SIT tako, da znaša
njegov delež 14,03% osnovnega kapitala
dolžnika.
Peter Noč, Obirska 1a, Ljubljana, dosedaj edini družbenik dolžnika vloži lastninsko
posojilo v višini 6,936.648,32 SIT, tako da
znaša njegov delež 52,53% osnovnega kapitala dolžnika.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašata upnika 2. razreda Dunja Prem Palijan
in Ivan Jereb navedeni terjatvi na dolžnika.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v skladu s sklepom
skupščine z dne 15. 4. 2004 o povečanju
osnovnega kapitala z novimi stvarnimi
vložki.
Terjatev upnika 3. razreda – terjatev RS
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
iz naslova davkov in prispevkov izplača
dolžnik v višini 20% ugotovljenih terjatev na
dan 30. 6. 2003 v roku enega leta po pravnomočnosti sklepa o višini euribor do dneva plačila. Pri tem se odpusti plačilo celotne
obveznosti iz naslova zamudnih obresti, ki
so se natekle od neplačanih davkov iz naslova davka za uporabo stavbnega zemljišča do dneva začetka postopka prisilne
poravnave v višini 286.941,70 SIT.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
25. 5. 2004. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 9. 6.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2004
St 132/2003
Os-20053/04
Stečajno upraviteljico Dragico Razboršek se z dnem 12. 7. 2004 razreši funkcije
stečajne upraviteljice v stečajni zadevi stečajnega dolžnika Okrepčevalnica »Črni labod«, Andrej Kocjan s.p., Falska c. 102,
Ruše, v stečaju.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 7. 2004
St 28/2004-11
Os-20055/04
1. Z dnem 13. 7. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Horvat Dragica
s.p., Cvetličarna Tina Fokovci 47.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi
tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi do-
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kazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100284.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 18. 10. 2004 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 13. 7. 2004 nabije na oglasno desko
sodišča za objavo.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 7. 2004

Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
3. 5. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 2004

St 1/2004
Os-20168/04
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom MOM TRADE trgovina in storitve d.o.o., Mariborska cesta 23,
Ptuj, matična številka 5602220, šifra dejavnosti 51.190, s sklepom opr. št. St 1/2004,
z dne 23. 6. 2004, ki je postal pravnomočen
dne 10. 7. 2004, potrdilo prisilno poravnavo
med dolžnikom in njegovimi upniki.
Sklep določa:
– razred A – terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, kreditodajalcev in državnih organov, ki se poplačajo v višini 20% njihove vrednosti, z obrestmi v višini 5% letno,
v roku enega leta od pravnomočnosti tega
sklepa (navedene obresti tečejo od dneva
začetka postopka prisilne poravnave do
roka za poplačilo terjatev).
Sestavni del sklepa je seznam upnikov,
katerih terjatve so razvrščene v razred A, z
navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev, po stanju na dan začetka postopka prisilne poravnave – 16. 1.
2004 (priloga 1).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 7. 2004

St 149/2003
Os-20171/04
To sodišče je s sklepom St 149/2003
dne 13. 7. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Žarko Kroupa d.p. Ljubljana, Pražakova 1, matična številka 5569084,
šifra dejavnosti: 4-2101.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v register samostojnih
podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 10. 2004 ob 11. uri, v prostorih
tukajšnjega sodišča na Slovenski cesti 41
v sejni sobi v 9. nadstropju tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004

St 91/2003
Os-20173/04
To sodišče v Celju objavlja v stečajni
zadevi pod opr. št. St 91/2003 sklep z dne
14. 7. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Halitaj Aferin s.p., Trgovina na drobno
“Bani”, Petrovče 999, Petrovče - v stečaju (matična številka: 5126794, ID št. za
DDV: SI48150487), se zaključi v skladu z
dol. 99/II členom ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Halitaj Aferin
s.p., Trgovina na drobno “Bani”, Petrovče
999, Petrovče – v stečaju (matična številka:
5126794, ID št. za DDV: SI48150487), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2004

St 174/2003
Os-20169/04
To sodišče je pod opr. št. St 174/2003
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Trgofort, Proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o., Ptujska c. 184, Maribor in njegovimi
upniki, ki glasi:
Razred 1 – razred upnikov – delavcev,
ki se poplačajo v višini 100% od ugotovljene terjatve, le-ta pa se nanaša na neizplačane plače za obdobje zadnjih treh
mesecev pred začetkom postopka prisilne
poravnave.
Razred 2 – razred upnikov, katerih terjatve se nanašajo na zamudne obresti od
neplačanih davkov in prispevkov po III.
odst. 16. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij in za katere velja odpust
obveznosti.
Razred 3 – razred upnikov, ki konvertirajo svoje terjatve v lastniški delež.
Razred 4 – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta v nominalni višini.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu finančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so ugotovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

St 26/2004
Os-20170/04
To sodišče je s sklepom, opr. št. St
26/2004, z dne 8. 7. 2004, začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Elegant - trgovina na drobno s tekstilom,
Janko Pavič, s.p., Izola, ker premoženje, ki
bi prešlo v stečajno maso, ni zadoščalo niti
za stroške stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 7. 2004

St 14/2004
Os-20172/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 14/2004 sklep z dne 14. 7. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Cesar šport tekstil, Silva Cesar s.p.,
Cesta na Rožnik 11, Mozirje - v stečaju
(matična številka: 5402897, ID št. za DDV:
SI71522948), se zaključi v skladu z dol. 99/II
členom ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Cesar šport
tekstil, Silva Cesar s.p., Cesta na Rožnik
11, Mozirje - v stečaju (matična številka:
5402897, ID št. za DDV: SI71522948), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2004

Stran

St 10/2004
Os-20174/04
To sodišče je s sklepom stečajnega senata št. St 9/2004 z dne 15. 7. 2004 na podlagi prvi odstavek 99. člena ZPPSL začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Ladimpex uvoz - izvoz, trgovina, proizvodnja živilskih in neživilskih izdelkov
ter proizvodnja in prodaja kmetijskih in
živilskih in neživilskih izdelkov d.o.o.,
Dobova, Mladinska ulica 1, Dobova, matična številka 5708931.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
vpisan pod vl. št. 1/02529/00 izbriše iz sodnega registra.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 7. 2004
St 13/2004
Os-20175/04
To sodišče je s sklepom stečajnega
senata št. St 9/2004 z dne 15. 7. 2004 na
podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL
začelo in takoj zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Kakadu, trgovina in proizvodnja Brežice d.o.o., Kregarjeva 50,
Brežice, matična številka 5770165.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
vpisan pod vl. št. 1/03214/00 izbriše iz sodnega registra.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 7. 2004
St 9/2004
Os-20176/04
To sodišče je s sklepom stečajnega
senata št. St 9/2004 z dne 15. 7. 2004 na
podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL
začelo in takoj zaključilo stečajni postopek
nad dolžnico Trgovina Moni, Branka Motore s.p., Sevnica, Kvedrova 9b, matična
številka 5501343.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 7. 2004
St 21/2004
Os-20177/04
To sodišče razpisuje III. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi
Mascom d.o.o. - v stečaju, Sokolska 45,

Stran
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Maribor, za dne 12. 10. 2004, ob 10.30, v
sobi 137 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 2004
St 126/2004
Os-20356/04
To sodišče je s sklepom St 126/2004 dne
16. 7. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Škala Grafika d.o.o., založništvo, grafično oblikovanje in tiskarstvo,
Velika čolnarska 10a, Ljubljana, matična
številka: 5553342.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale, Kropova 10, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dneh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014,
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 4. 10. 2004 ob 10.45, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2004
St 142/2004
Os-20357/04
To sodišče je s sklepom St 142/2004
dne 16. 7. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom EFT, Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Ig, Ig 397, matična
številka: 5781507.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale iz Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dneh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014,
(sklic na št. 1142188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 4. 10. 2004 ob 11. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2004
St 57/2004
Os-20358/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
Gallus Carniolus d.o.o., Lukovica, Lukovica 15 – v stečaju, razpisuje drugi narok
za preizkus terjatev za dne 8. 9. 2004 ob
11.45 v sobi 307/a tega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2004
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St 37/2004
Os-20359/04
S sklepom tega sodišča, opr. št.
St 37/2004 z dne 28. 5. 2004 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom Casino Maribor igre na srečo d.d., Maribor,
Glavni trg 1.
Terjatve upnikov so razvrščene v 5 razredov, in sicer:
1. razred A – terjatve upnikov z ločitvenimi pravicami (leasingodajalcev), za katere
se položaj tudi po potrditvi načrta finančne
reorganizacije ne spremeni;
2. razred B – terjatve zaposlenih iz naslova neizplačanih plač za mesece maj, junij
in del julija 2003 in neizplačanih opravnin,
kot so zaposlenim pripadle po predpisih, ki
urejajo delovna razmerja, vendar največ v
višini, kot je določena za presežne delavce,
za katere se položaj po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni;
3. razred C – terjatve vseh ostalih upnikov, ki niso razvrščene v katerega od drugih razredov, ki se poplačajo v višini 20 %
ugotovljenih terjatev v roku največ 1 leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave z obrestmi po temeljni obrestni
meri od 18. 7. 2003 do plačila;
4. razred D – terjatve iz naslova davkov
od iger na srečo, koncesijskih dajatev, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
in davka na dodano vrednost, glede katerih
se predlaga odpust zakonskih zamudnih
obresti v skladu s 16. členom ZFFPod, ki
se poplačajo v višini 20% ugotovljenih terjatev v roku največ 1 leta od pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave z obrestmi po temeljni obrestni meri od 18. 7.
2003 do plačila.
5. razred E – terjatve iz naslova kraktoročnih kreditov, ki se poplačajo v višini 100%
ugotovljenih terjatev v roku največ 5 let od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave z obrestmi po temeljni obrestni
meri od 18. 7. 2003 do plačila.
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
izreka sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 15. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 7. 2004
St 113/2004
Os-20360/04
To sodišče je s sklepom St 113/2004
dne 16. 7. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Pupatex, inženiring, d.o.o.,
Celovška 280, Ljubljana, matična številka:
1540335, šifra dejavnosti: 51.190, davčna
številka: 70390576.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dneh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014,
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 11. 2004 ob 10. uri, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2004
St 131/2002
Os-20361/04
To sodišče je s sklepom St 131/2002 dne
15. 7. 2004 zavrnilo predlog za prisilno poravnavo in ustavilo postopek prisilne poravnave ter začelo stečajni postopek nad dolžnikom Upimo, Zastavljalnica, menjalnica,
d.o.o., Šubičeva 1, Ljubljana, matična št.
5570433, šifra dejavnosti 67.130.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara, dosedanja upraviteljica prisilne
poravnave.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dneh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014,
(sklic na št. 11 42188-7110006).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na
oklic za sklenitev prisilne poravnave, se
šteje, da so prijavljene tudi v stečajnem
postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 12. 2004 ob 11. uri v prostorih
tukajšnjega sodišča v 9. nadstropju, sejna
soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 7. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 7. 2004

Izvršbe
In 04/00045
Os-19649/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 04/00045 z
dne 3. 5. 2004, se opravi rubež nepremičnine, Marije Vučko, Levčeva 17, Mengeš,
in sicer nepremičnine, ki še ni vpisana v
zemljiško knjigo, kar v naravi predstavlja
garsonjero na naslovu Ljubljanska cesta
81, Domžale, v izmeri 24 m2, zaradi izterjave upnika Korbar Ferdinanda, Moste 18,
Komenda, v višini 854.431 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 7. 2004
In 2004/00362
Os-17767/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 10. 5. 2004, opr. št. In 2004/00362, je
bil dne 21. 5. 2004 opravljen v korist upnice
Adriatic Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, rubež
dvosobnega stanovanja v izmeri 57,23 m2,
Frankopanska ul. 18, Ljubljana, last dolžnika Benedik Vlada, Kvedrova cesta 1,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2004
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In 2004/00312
Os-18090/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 1. 2003, opr. št. Ig 2002/09127, je
bil dne 29. 4. 2004 opravljen v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
rubež apartmaja št. 4, v Ribčevem lazu 5,
Bohinjsko jezero, v izmeri 55,14 m2, s pripadajočo shrambo št. 4 v kleti v izmeri 6,17 m2
in s pripadajočim parkirnim mestom št. 4,
stoječe na parc. št. 1112/325, k.o. Savica,
last dolžnikov Redi Trade d.o.o., Trgovina
na debelo in drobno, Cesta na Urh 4, Ljubljana in Redenšek Bojana, Cesta na Urh 4,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
In 2003/01567
Os-18526/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 1. 2004, opr. št. In 2003/01567, je
bil dne 30. 5. 2004 opravljen rubež tudi za
uveljavitev terjatve v zadevi In 2003/01567
v korist upnice Kovačič Milojke, Knezov
štradon 60, Ljubljana, rubež poslovnih prostorov v traktu A tretjega nadstropja poslovne
stavbe na naslovu Koprska 94, Ljubljana, ki
obsega 11 pisarn, vsaka v izmeri 20,08 m2,
pisarno v izmeri 39,52 m2, pisarno v izmeri
29,38 m2, hodnik v izmeri 29,38 m2, priročno
skladišče v izmeri 9,36 m2, kar skupno znaša
328,52 m2 ter solastnega deleža idealne 1/2
čajne kuhinje v izmeri 6,94 m2, sanitarij – Ž
v izmeri 8,26 m2, prostora za čistila v izmeri
3,79 m2 ter sanitarij – M v izmeri 9,26 m2, ki
prav tako ležijo v tretjem nadstropju poslovne
stavbe na naslovu Koprska 94, Ljubljana ter
pripadajočih solastnih delov skupnih prostorov, naprav ter funkcionalnega zemljišča.
Poslovna stavba leži na zemljišču parc.
št. 445/1, 472/6, 472/1, 472/3, 472/4,
472/13, 472/5 in 477/43, vpisane v z.k. št.
4097, k.o. Trnovsko predmestje, last dolžnika Radiocom d.o.o., Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2004
In 2002/00475
Os-19260/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 15. 1. 2003, opr. št. In 2002/0475, je
bil dne 11. 5. 2004 opravljen v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, Ljubljana, rubež stanovanja v pritličju na
Rašiški ul. 18, Ljubljana, v skupni izmeri
42,90 m2, last dolžnika Đogić Rasema, Rašiška ul. 18, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2004
In 2003/01552
Os-19646/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 20. 1. 2004, opr. št. In 2003/01552, je
bil dne 29. 4. 2003 opravljen v korist upnikov
Kač Ivanke in Kač Dušana, oba Mlinska pot
27, Ljubljana, rubež stanovanja št. 73, v VI.
nadstropju Pregljev trg 4, Ljubljana, v izmeri
34,77 m2, last dolžnika Baus Stanislava, Avguštinčičeva 22, Ljubljana – Polje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2004
In 2002/01224
Os-19792/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 8. 2003, opr. št. In 2002/01224, je
bil dne 6. 2. 2004 opravljen v korist upnika
Botonjić Emira, Kopališka ul. 17, Kranj, rubež zgornjega nadstropja stanovanjske hiše
v izmeri 153 m2, ki se nahaja v hiši na naslovu Moše 12, Smlednik, vpisane pod vl. št.

397, parc. št. 342/1, k.o. Moše, last dolžnika
Pravst Borisa, Moše 12, Smlednik.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2004
In 04/26
Os-19266/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Radovljici, opr. št. In 2004/26 z
dne 5. 3. 2004 in zapisnika o rubežu nepremičnine z dne 30. 6. 2004, je bila nepremičnina – apartma št. 4 v izmeri 5,14 m2, s pripadajočo shrambo št. 4 v izmeri 6,17 m2 in
parkirnim prostorom št. 4 v večapartmajski
stavbi, ki stoji na parc. št. 1112/325 v izmeri
998 m2, vpisani pri vl. št. 1059, k.o. Savica,
ki je v lasti drugodolžnika Redenšek Boštjana, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 21. 11. 2000, med Arhcom, Trgovina in
turizem, storitve Bohinjska Bistrica d.o.o.,
Polje 39, Bohinjska Bistrica, kot prodajalcem
in drugodolžnikom kot kupcem, zarubljena v
korist upnika Sparkassen Leasing, družba
za financiranje d.o.o.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 7. 2004
In 191/2003
Os-20036/04
V smislu določila 211. člena ZIZ se na
podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Velenju z dne 8. 1. 2004, pod opr. št. In
191/03, ki je postal pravnomočen 23. 6.
2004, v korist upnika: Vlade Škrbić, Goriška
63, Velenje, zoper dolžnika Dušana Urlepa, Goriška 63, Velenje, zaradi izterjave
2,364.100 SIT v pripadki, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi
in jo predstavlja dvosobno stanovanje št.
16, v skupni izmeri 76 m2, ki se nahaja v
III. nadstropju stanovanjske stavbe Goriška
63, Velenje, stoječe na parceli št. 3332/3,
k.o. Velenje, ki je po podatkih v spisu v lasti
dolžnika Urlep Dušana do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 14. 7. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 1999/20544
Os-17771/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar v izvršilni zadevi
upnice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, zoper dolžnika Sekulič Pepija,
Ul. bratov Učakar 30, Ljubljana, zaradi izterjave 690.489 SIT s pp, dne 31. 3. 2004
sklenilo:
dolžniku Sekulič Pepiju se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Ano Kenda, Slovenska c. 55c,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2004
I 2002/02410
Os-18010/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Summit Leasing Slovenija
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d.o.o., Zaloška 69, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Aleš Pegan, Kolodvorska 12 a, Ljubljana, proti dolžniku Mikič Vidoslavu, Pavšičeva ul. 6, Ljubljana, zaradi izterjave 1.096,78
EUR sklenilo:
dolžniku Mikič Vidoslavu, Pavšičeva ul.
6, Ljubljana, se na podlagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2002/09746
Os-18020/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Debis AC Leasing d.o.o.,
Baragova 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Tomaž Čad, Ljubljana, proti dolžniku Kerič
Davidu, Dolenjska cesta 45B, Ljubljana, zaradi izterjave 2,673.944,92 SIT sklenilo:
dolžniku Kerič Davidu, Dolenjska cesta
45B, Ljubljana, se na podlagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vs do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2002/06540
Os-18022/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Mladinske knjige Založbe
d.d., Slovenska 29, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Matjaž Rihtar, Ljubljana, proti dolžniku
Vigec Miroslavu, Poljanski nasip 4u, Ljubljana, zaradi izterjave 32.579,30 SIT sklenilo:
dolžniku Vigec Miroslavu, Poljanski
nasip 4u, Ljubljana, se na podlagi četrte
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2002/06514
Os-18024/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Mladinske knjige Založbe
d.d., Slovenska 29, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Matjaž Rihtar, Ljubljana, proti dolžnici
Pirc Jeluški, Slape 90, Ljubljana – Polje, zaradi izterjave 37.493,30 SIT sklenilo:
dolžnici Pirc Jeluški, Slape 90, Ljubljana
– Polje, se na podlagi četrte točke drugega
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odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 1999/16438
Os-18036/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d, Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžniku Baloh Jožku s.p.
Računalniški inženiring, Mencingerjeva ul.
7, Ljubljana, zaradi izterjave 98.774 SIT
sklenilo:
dolžniku Baloh Jožku s.p. Računalniški
inženiring, Mencingerjeva ul. 7, Ljubljana,
se na podlagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 1999/16312
Os-18039/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d. Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžniku Šmejic Antonu
s.p. trgovske storitve, Brajnikova ul. 20,
Ljubljana, zaradi izterjave 140.827,29 SIT
sklenilo:
dolžniku Šmejic Antonu s.p. trgovske storitve, Brajnikova ul. 20, Ljubljana, se na podlagi četrte točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 1999/16378
Os-18049/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d. Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžniku Bevc Robertu,
Trebinjska 11, Ljubljana, zaradi izterjave
652.035,80 SIT sklenilo:
dolžniku Bevc Robertu, Trebinjska 11,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2000/06044
Os-18059/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec, Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Devič Slavku,
Žolgerjeva ulica 6, Ljubljana, zaradi izterjave
318.661 SIT sklenilo:
dolžniku Devič Slavku, Žolgerjeva ulica
6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2003/00541
Os-18060/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Mlakar
Zdravku, Fabianieva ul. 11, Ljubljana, zaradi
izterjave 86.232 SIT sklenilo:
dolžniku Mlakar Zdravku, Fabianieva ul.
11, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2000/13210
Os-18062/04
Okrajno sodišče v Ljubljani, je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Lazar
Dušanu, Medvedova cesta 21, Ljubljana,
zaradi izterjave 89.821 SIT sklenilo:
dolžniku Lazar Dušanu, Medvedova
cesta 21, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni

organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2003/03705
Os-18064/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Lapanja
Juretu, Bratovščeva ploščad 38, Ljubljana
zaradi izterjave 71.840 SIT sklenilo:
dolžniku Lapanja Juretu, Bratovščeva
ploščad 38, Ljubljana, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2002/15174
Os-18065/04
Okrajno sodišče v Ljubljani, je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Vojinović
Jovanu, Jakčeva ulica 27, Ljubljana, zaradi
izterjave 77.872 SIT sklenilo:
dolžniku Vojinović Jovanu, Jakčeva ulica
27, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2003/00555
Os-18066/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec, Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Jašari Šećiru,
Sp. Gameljne 66, Ljubljana – Šmartno, zaradi izterjave 61.291 SIT sklenilo:
dolžniku Jašari Šećiru, Sp. Gameljne
66, Ljubljana – Šmartno, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
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I 2003/07594
Os-18068/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Ibrišagič
Elvisu, Zvezdarska ulica 4, Ljubljana, zaradi
izterjave 143.953 SIT sklenilo:
dolžniku Ibrišagič Elvisu, Zvezdarska
ulica 4, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004

dolžniku Beganovič Mustafu, Glinškova
pl. 11, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004

I 2002/05785
Os-18071/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Reich
Alešu, Neubergerjeva ul. 6, Ljubljana, zaradi izterjave 92.968 SIT sklenilo:
dolžniku Reich Alešu Neubergerjeva ul.
6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2002/05784
Os-18072/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Huskič
Mirsadu, Marije Drakslerjeve 7, Ljubljana,
zaradi izterjave 94.627 SIT sklenilo:
dolžniku Huskič Mirsadu, Marije Drakslerjeve 7, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2000/11843
Os-18073/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljub-

ljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Rakipov
Kurti, Tbilisijska 4, Ljubljana, zaradi izterjave
104.867 SIT sklenilo:
dolžniku Rakipov Kurti, Tbilisijska 4,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2003/02940
Os-18074/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžnici Bakač
Šteblaj Saši, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
zaradi izterjave 71.354 SIT sklenilo:
dolžnici Bakač Šteblaj Saši, Beblerjev trg
10, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2000/13209
Os-18075/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec, Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Božič Mitju,
Ul. Poh. bataljona 249, Ljubljana, zaradi
izterjave 102.481,50 SIT sklenilo:
dolžniku Božič Mitju, Ul. Poh. bataljona
249, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2002/05782
Os-18076/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Beganovič Mustafu, Glinškova pl. 11, Ljubljana,
zaradi izterjave 89.803 SIT sklenilo:
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I 2003/08027
Os-18077/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžnici Pilipović
Sanji, Preglov trg 7, Ljubljana, zaradi izterjave 75.350 SIT sklenilo:
dolžnici Pilipović Sanji, Preglov trg 7,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2002/02614
Os-18078/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Vidakovič
Goranu, Rusjanov trg 10, Ljubljana, zaradi
izterjave 81.938 SIT sklenilo:
dolžniku Vidakovič Goranu, Rusjanov trg
10, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2000/13250
Os-18079/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Stojakovič Goranu, Andreaševa ul. 16, Ljubljana,
zaradi izterjave 30.629,50 SIT sklenilo:
dolžniku Stojakovič Goranu, Andreaševa
ul. 16, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
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Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2003/01302
Os-18080/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec, Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Jerkič Alanu,
Društvena ulica 2, Ljubljana, zaradi izterjave
88.325 SIT sklenilo:
dolžniku Jerkič Alanu, Društvena ulica 2,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 2003/03713
Os-18081/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.MOBIL telekomunikacijske
storitve d.d., Šmatinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Leben
Igorju, Novakova ulica 3, Ljubljana, zaradi
izterjave 65.633 SIT sklenilo:
dolžniku Leben Igorju, Novakova ulica 3,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2004
I 1999/17437
Os-19243/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Hranilnice Lon d.d., Bleiweisova 2, Kranj, ki jo zastopa odv. Mihael
Savnik, Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku
Miskič Ismetu, Bilečanska 5, Ljubljana, zaradi izterjave 46.586 SIT sklenilo:
dolžniku Miskič Ismetu, Bilečanska 5,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55/c,
Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2004N 13/2004
Os-19225/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Mirnik Roberta, Bratuževa ul. 11, Šempeter, 2. Mirnik
Vojka, Goriške fronte 25, Šempeter in 3.
Kulot Nade, Goriške fronte 21, Šempeter, ki
jih zastopa odv. Hilda Pipan iz Nove Gorice,
zoper nasprotne udeležence 1. Černic Julia,
2. Černic Jorga in 3. Černic Arturja, vsi neznanega bivališča, zaradi predloga za razdelitev solastnih nepremičnin, izven naroka,
dne 25. 5. 2004 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se nasprotnim udeležencem Černic Juliju,
Černic Jorgu in Černic Arturju postavi začasno zastopnico odv. Mirjam Kragelj Likar
iz Nove Gorice, katera bo udeležence zastopala v nepravdni zadevi N 13/2004 pred
sodiščem vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 7. 2004
I 2002/00446
Os-19238/04
V izvršilni zadevi upnice Komunala
d.o.o. Novo mesto, Podbevškova ul. 12,
Novo mesto, proti dolžniku Damjanu Ribiču, Kandijska 46/1, Novo mesto, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave 68.510
SIT s pp, je sodišče s sklepom z dne 22. 6.
2004, razrešilo začasno zastopnico dolžnika
– odv. Natašo Tratar iz Novega mesta, Vrhovčeva ul. 1 in na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavilo
novega začasnega zastopnika – Irt Zvonka,
Hladnikova 2, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
tem postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 6. 2004
D 68/2003
Os-19242/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v zapuščinski zadevi po dne 6. 11. 1987 umrli Justini
Bostijančić, roj. 4. 10. 1920, Ul. N. Cara 5,
Rijeka, Hrvaška, in po dne 1. 1. 1972 umrli
Bric Silvi, roj. 16. 12. 1924, Draga, Dornberk, izven naroka, dne 7. 7. 2004 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
neznanima dedičema Romanu Iskri in Bruni
Emini postavi začsno zastopnico, odv. Vido
Mali Lemut iz Ajdovščine, katera bo imenovana dediča zastopala v zapuščinski zadevi
opr. št. D 68/2003, vse dokler organ, pristojnen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrojno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 2004
P 344/2003
Os-18517/04
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ireni Šik – Zabukovec v pravdni zadevi tožeče stranke ml. Kristijana Visintina,

ki ga zastopa zakonita zastopnica mati Mariella Visintin, oba Ulica borcev 20, Portorož,
zoper toženo stranko Željka Obradoviča, neznanega bivališča, zaradi plačila preživnine
(vsp. 75.000 SIT) na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
tožencu Željku Obradoviču se kot začasna zastopnica postavi odvetnica Marjana
Manfreda iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca v postopku vse do takrat, dokler toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 29. 6. 2004

Oklici pogrešanih
N 22/2004
Os-19219/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Filomene Madon,
Grgar 130, ki jo zastopa odv. Maja Krašovec
Orel iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi
Širok Vincenca od Ivana, roj. 11. 1. 1898,
nazadnje bivajočega v Belgiji, za mrtvega,
ki ga zastopa skrbnik za poseben primer
Ternovec Milan, Grgar 114.
O pogrešanem razen izpiska iz rojstne
matične knjige, da je imenovani živel, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
pogrešanem, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 7. 2004
N 1/2004
Os-19574/04
Vladimir Nišanc (Nischanz), roj. 27. 5.
1921 v Krmelju, sin Josipa Nischanza in
Marije Papež, nazadnje stanujoč v Štebnu
pri Vovbrah, je pogrešan.
Skrbništvo bo za pogrešanega opravljal
Center za socialno delo Sevnica, Trg svobode 9, Sevnica.
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica z opozorilom, da bo
po poteku roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 8. 7. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Spremembe
LJUBLJANA
Rg-18380/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/03527 z dne 30. 6.
2004 pri subjektu vpisa NOVE INVESTICIJE,
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nepremičnine, storitve in trgovina, d.o.o.
sedež: Leskoškova 8, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/37794/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: pripojitev k
družbi VELETEKSTIL d.d. Ljubljana (vl. št.
1/09302/00), s temile podatki:
Matična številka: 1797417
Razno: Prenehanje družbe zaradi pripojitve k družbi VELETEKSTIL Trgovina na
debelo in drobno d.d., Leskoškova 8, Ljubljana (vložna številka 1/09302/00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 9. 10. 2003
in soglasja z dne 18. 12. 2003. Upniki vseh
družb, ki so bile udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v 6 mesecih po tej objavi zahtevati
zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če verjetno izkažejo,
da je zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev
njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep
je dopustna pritožba v roku 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

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 28. 6. 2004

Rg-18381/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/03526 z dne 30. 6.
2004 pri subjektu vpisa ZARJA, trgovsko
podjetje, d.o.o. sedež: Leskoškova cesta
8, 1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/38837/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: pripojitev k družbi VELETEKSTIL
d.d. Ljubljana (vl. št. 1/09302/00) s temile
podatki:
Matična številka: 5477026
Razno: Prenehanje družbe zaradi pripojitve k družbi VELETEKSTIL Trgovina na
debelo in drobno d.d., Leskoškova 8, Ljubljana (vložna številka 1/09302/00), na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 9. 10. 2003
in soglasja 1. 4. 2004 in izjave prevzemne
družbe z dne 3. 5. 2004. Upniki vseh družb,
ki so bile udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v 6 mesecih po tej objavi zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali
pogojne terjatve, če verjetno izkažejo, da je
zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihove
terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni od objave sklepa
v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1074/2004
Rg-19493/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Macur & Macur, Izobraževanje
odraslih d.n.o. Velenje, Cesta Borisa Kraigherja 8c, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 21. 6. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Macur Ani in Macur Mihaelu, oba
Velenje, Cesta Borisa Kraigherja 8c, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 7. 2004

Srg 905/2004
Rg-19325/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Domovip, prodaja na domu
d.o.o. Izola, Kosovelova ulica št. 19, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/6264/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 1. 7. 2004.
Družbeniki Carraro Bruno, stanujoč v
Avianu, Via del Casato 9, Italija, Cocetta
Gianni, stanujoč v Capriva del Friuli, Via
Zorutti 22, Italija in Korenika Nevij, stanujoč v Čežarjih, Montinjančevo naselje 18,
Pobegi, izjavljajo, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci ter da solidarno prevzemajo
obveznost plačila vseh morebitnih preostalih
obveznosti družbe še v enem letu po objavi
izbrisa iz sodnega registra.
Po poplačilu vseh obveznosti ter izbrisa iz sodnega registra se premoženje,
pravice in obveznosti družbe prenesejo na
družbenike.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 7. 2004
Srg 959/2004
Rg-19313/04
Družba MO - Design, reklamni inženiring, d.o.o., s sedežem Ledinica 1, Žiri,
vpisana na reg. vl. št. 1/01991/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Možina Jurij, Ledinica 1, Žiri.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 7. 2004
Srg 04105/2004
Rg-18148/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Projecta
Plus, svetovanje in inženiring, d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana, ki jo zastopa notar
Andrej Rošker iz Murske Sobote, Staneta
Rozmana 11a, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Projecta Plus, d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Projecta Plus, svetovanje in
inženiring, d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana, reg. št. vl. 1/26629/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 19. 8. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Balažek Anton, Kolodvorska 22b, Lendava in Hozjan Damijan,
Zupančičeva 6, Lendava, z ustanovitvenim
kapitalom 2,500.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustnaovitveni kapital v znesku 2,500.000 SIT prenese v celoti na Balažek Antona in Hozjan
Damijana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
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Srg 04626/2004
Rg-18149/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Artus, svetovanje - trgovina, d.o.o., Ljubljana, Parmova
41, ki jo zastopa notar Pintar Vojko iz Kranja, Nazorjeva 1, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Artus, d.o.o., Ljubljana, Parmova 41, objavlja sklep:
družba Artus, svetovanje - trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 41, reg. št. vl.
1/32436/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 31. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Štrukelj Iztok, Gradnikova
ulica 5, Kranj, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT prenese
v celoti na Štrukelj Iztoka.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2004
Srg 04062/2004
Rg-19421/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Pitra, prevozno
prometne storitve d.o.o., Ljubljana, Obvozna cesta 1, ki jo zastopa notar Andrej Škrk,
objavlja sklep:
Pitra, prevozno prometne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Obvozna cesta 1, reg.
št. vl. 1/15371/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 17.
5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Pisić Lucija, Ljubljana, Puhova ulica 6, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnico.
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 1. 7. 2004
Srg 02851/2004
Rg-19429/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Altmark, družba
za informacijski inženiring d.o.o., Ljubljana,
Leskoškova 6, ki ga zastopa notarka Dušica
Berden, objavlja sklep:
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Altmark, družba za informacijski inženiring d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 6,
reg. št. vl. 1/30528/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Alterna Intertrade d.d.,
Ljubljana, Leskoškova 6, z ustanovitvenim
kapitalom 3,881.680 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustnaoviteljico.
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 1. 7. 2004
Srg 08962/2004
Rg-19430/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra družbe Eterea Kopač
Peter in Vida, Glasbeni atelje, d.n.o., Ig, Ig
217, objavlja sklep:
Eterea Kopač Peter in Vida, Glasbeni atelje, d.n.o., Ig, Ig 217, reg. št. vl.
1/16411/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 1. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kopač Peter in Vida,
Škofja Loka, Mestni trg 36, z ustanovitvenim kapitalom 47.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na Kopač Vido.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodrskih
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 1. 7. 2004
Srg 03282/2004
Rg-19431/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe Stiplošek &
Comp., Priprava in dostava hrane d.n.o.,
Ljubljana, Trg komandanta Staneta 4, objavlja sklep:
Stiplošek & Comp., Priprava in dostava hrane d.n.o., Ljubljana, Trg komandanta Staneta 4, reg. št. vl. 1/34089/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Stiplošek (prej Novak) Simona, Ljubljana, Trg komandanta Staneta in
Stiplošek Stanko, Ljubljana, Vrhovci cesta
XXVI. št. 4, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba ustanovitelja.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodrskih
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 1. 7. 2004
Srg 04383/2004
Rg-19432/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Agencija
Net, odnosi z javnostmi in raziskave d.o.o.,
Vrhnika, Stara cesta 23, ki jo zastopa notar
Peter Meze iz Vrhnike, objavlja sklep:
Agencija Net, odnosi z javnostmi in
raziskave, d.o.o., Vrhnika, Stara cesta
23, reg. št. vl. 1/28615/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 24. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je MA, Marketing tržno komuniciranje d.o.o., Vrhnika, Stara cesta 23, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodrskih
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 1. 7. 2004
Srg 03630/2004
Rg-19433/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Iskra Elektrooptika, proizvodnja opto-elektronskih naprav in
sistemov, d.o.o., Ljubljana, Stegne 7, ki jo
zastopa odvetnik Slavko Štepec, objavlja
sklep:
Iskra
Elektrooptika,
proizvodnja
opto-elektronskih naprav in sistemov,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 7, reg. št. vl.
1/12391/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Fotona d.d., Ljubljana,
Stegne 7, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodrskih
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 1. 7. 2004
Srg 04881/2004
Rg-20298/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in iz-

bris iz sodnega registra družbe Mateović
& CO., kirurške storitve, d.n.o. Ljubljana,
Malnarjeva ulica 43, ki jo zastopa notarka
Dušica Berden, objavlja sklep:
Mateović & CO., kirurške storitve,
d.n.o. Ljubljana, Malnarjeva ulica 43, reg.
št. vl. 1/31656/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 6.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Milutin in Tatjana Mateović, Ljubljana, Malnarjeva ulica 43, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodrskih
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 1. 7. 2004
Srg 1571/2004
Rg-19656/04
Družba Goran Export, Janžekovič
& CO., podjetje za trgovino in storitve
k.d., Pionirska ulica 6, Maribor, reg. št. vl.
1/4639-00, katere družbenika sta Brezovar
Janžekovič Dunja in Janžekovič Goran, oba
Pionirska ulica 6, Maribor, po sklepu družbenikov družbe z dne 1. 7. 2004 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Brezovar
Janžekovič Dunja in Janžekovič Goran.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 7. 2004
Srg 1470/2004
Rg-19657/04
Družba Uskit, storitvena in trgovska družba d.o.o., Zgornji Duplek 35 e,
Spodnji Duplek, reg. št. vl. 1/8258-00,
katere družbeniki so Klep Artur, Klep Evica
in Klep Emil, vsi Zgornji Duplek 35/e, Spodnji Duplek, po sklepu družbenikov družbe
z dne 24. 6. 2004 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morbitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Klep Artur,
Klep Evica in Klep Emil.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 7. 2004
Srg 242/2004
Rg-19309/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja sklep:
družba Inpros, podjetje za inženiring,
projektiranje in storitve d.o.o., Murska
Sobota, Cvetkova ulica 10, ki je vpisana v
reg. vložku tega sodišča št. 1/2267/00, matična številka 5981808, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika Žižek
Franca, Beltinci, Ulica Štefana Kovača 20,
z dne 18. 5. 2004.
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Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema družbenik.
Premoženje družbe se izroči v izključno
last in posest družbeniku.
Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave tega sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 6. 2004

opravilna št. 15-1597/02, izdan dne 1. 1.
2002. gnu-159051

Čopar Urška, Nove trate 15, Mozirje,
potni list, št. P00561497. gnj-158712

Nikl Klampfer Branka, Vranji vrh
29 i, Sladki Vrh, priglasitveni list, opravilna
št. 064-5723/98, izdan dne 14. 8. 1998.
gnj-158987

Dedić Zlatko, Nusdorferjeva ulica
9, Ljubljana, potni list, št. P00414028.
gnn-159283

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Merkur trgovina in storitve, d.d., Cesta
na Okroglo 7, 4202 Naklo, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z naslednjo vsebino: (v prvi vrstici) MERKUR (v drugi vrstici)
MERKUR, trgovina in storitve, d.d. (v tretji
vrstici) 4202 Naklo, Cesta na Okroglo 7,
(v četrti vrstici) 301, barva odtisa - blazinice je zelena, identifikacijska številka:
SI98492462. Ob-20506/04

Priglasitveni list
Baša Andrej, Prešernova 29, Ilirska Bistrica, obrtno dovoljenje, št.
076845/1426/01-22/2002, izdano dne
16. 12. 2002. gnm-159259
Bezjak Jožef, Mala vas 34/a, Gorišnica, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
070258/2729/01-52/2003 in reprezantivno obrtno dovolenje z isto številko.
gnd-158868
Dekleva Aleš, Ilirska 8, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
032864/0639/00-37/1995 in obrtno dovoljenje z isto številko, izdana dne 6. 3. 1995.
gnn-158937
Detela Dejan, Črnetova 40, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
033986/3624/00-37/1995 in obrtno dovoljenje z isto številko, izdana dne 6. 3. 1995.
gnr-158679
Kobal Iztok, Planina 3, Ajdovščina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
050083/1496/01-11/1996, izdana dne
17. 5. 1996. gnj-158862
Kregar Dejan, Glavarjeva 20, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
031174/2786/01-38/1999, izdana dne
1999. gnj-159212
Macura Robert, Hrvatini 72, Ankaran
– Ankarano, priglasitveni list, opravilna št.
17/03-2948/01, izdan dne 28. 11. 2001,
24. 4. 2002 in 16. 10. 2002. gnb-158745
Miroslav Gojdina, Cesta Krimskega
odreda 142, Vrhnika, priglasitveni list,

Savski Edmund, Zgornji Gabernik 12,
Podplat, priglasitveni list, opravilna št.
54-0523/1994, izdan dne 29. 11. 1994.
gnn-159033
STEKLARSTVO IN GRADBENIŠTVO,
STEGNE 35, Ljubljana, priglasitveni list,
opravilna št. 27-0826/94, izdan dne 30. 5.
1994. gnx-159248
Tomazin Borut, Trdinova 20, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št. 038/1526-95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnb-158845
Trampuš Stanko, Čarmanova 21,
Medvode, priglasitveni list, opravilna št.
56-0391/95. gni-159188

Potne listine
Auguštiner Darinka, Žoherjeva ulica
13, Maribor, potni list, št. P00329530.
gne-158971
Babnik Jaka, Klemenova ulica 42,
Ljubljana, potni list, št. P00529567.
gny-159272

Stran

Dembsky Olga, Levčeva 13a, Mengeš,
potni list, št. P00398893. gnc-158944
Denša Helena, Zadrečka cesta
33, Nazarje, potni list, št. P00235373.
gnq-159105
Filej Katja, Vojkova 103/a, Nova Gorica,
potni list, št. P00432613. gnh-158789
Finžgar Sebastjan, Marjeta 104, Marjeta na Dravskem polju, potni list, št.
P00563144. gnl-159085
Gabrovšek Tilen Gaj, Radvanjska cesta 63, Maribor, potni list, št. P00365790.
gnx-158948
Gajšek Bojan, Preloge 9, Šmarje
pri Jelšah, potni list, št. P00182752.
gnw-159074
Gazibera Nika, Zaloška 222 D, Ljubljana, potni list, št. P00529030. gnj-159287
Glad Maja, Mestni log II/44, Kočevje,
potni list, št. P00694808. gnv-159000
Glad Tajda, Mestni log II/44, Kočevje,
potni list, št. P00694809. gnt-159002
Golež Andreja, Florjan 250, Šoštanj,
potni list, št. P000590627. gnx-159123

Balkovec Jože, Drenovec 12/a, Vinica,
potni list, št. P00573306. gno-159107

Jakupi Saban, Ljubljanska cesta 4A,
Grosuplje, potni list, št. P00590911.
gny-158897

Bašić Eldin, Grabusnjakova ulica
9C, Ljubljana, potni list, št. P00949147.
gnw-159249

Jašić Kadir, Ulica Andreja Kumarja
24, Ljubljana, potni list, št. P000051052.
gne-159242

Bavdaž Marija, Levpa 92, Kal nad Kanalom, maloobmejno prepustnico, št. AI
000062544. gnj-158912

Jerabek Tina, Letuš 4E, Šmartno ob Paki, potni list, št. P00365552.
gne-158942

Biočanin Slavko, Koželjskega 7, Velenje, potni list, št. P00760227. gnf-158916

Kadriji Afrodita, Endliherjeva 19, Ljubljana, potni list, št. P00019804. gnt-158802

Blagotinšek Tomaž, Cesta na Lahkomšek 10A, Laško, potni list, št. P00259869.
gne-158817

Kadriji Leila, Endliherjeva 19, Ljubljana,
potni list, št. P00875498. gns-158803

Bojc Tomaž, Ulica Pariške komune
1, Ljubljana, potni list, št. P00828030.
gni-159038
Borošak
Nevenka,
Borštnikova
104, Maribor, potni list, št. P00062827.
gno-158982

Kavčič Irena, Bašelj 26 B, Preddvor, potni list, št. P00369752. gnk-158811
Kikelj Evgen, Idrija pri Bači 39,
Most na Soči, potni list, št. P01050379.
gng-159265
Kodrič Maša, Kutinova ulica 4/a, Kranj,
potni list, št. P00278893. gnr-159004

Bratić Lejla, Kozlovičeva 1, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00361601.
gnj-159137

Kolar Sonja, Rakičan, Tomšičeva 37,
Murska Sobota, potni list, št. P00189030.
gnv-158908

Breznik Marlena Lenka, Rafolče
12, Lukovica, potni list, št. P00863131.
gni-158888

Komar Jana, Radizel, Ob gozdu 12,
Orehova vas, potni list, št. P00488928.
gny-158647

Brković Mujo, Zakotnikova 1, Ljubljana,
potni list, št. P00019854. gnh-158939

Komar Urška, Radizel, Ob gozdu 12,
Orehova vas, potni list, št. P00858071.
gnz-158646

Cvetko Mark, Reška 17, Ljubljana, potni
list, št. P00658484. gnq-158930
Čataković Damir, Vodnikova cesta
8, Ljubljana, potni list, št. P00096767.
gnx-158748
Černivec Jolanda, Grintovška ulica 25, Kranj, potni list, št. P00339291.
gnu-159276
Čilović Eroina, Ul. Franca Mlakarja
42, Ljubljana, potni list, št. P000766171.
gnx-159048

Kordiš Marko, Pudob 10, Stari trg
pri Ložu, potni list, št. P00431350.
gnt-158752
Koruza
Jakob,
Župančičeva
1/a, Ajdovščina, potni list, št. P00344601.
gns-158653
Kovačič Jožef, Greg 31A, Dornberk, potni list, št. P00596824. gnr-159129
Krevs Leoplod, Dolnje Ponikve 6, Trebnje, potni list, št. P00705644. gnv-158875

Stran
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Kukaj Rahim, Cesta Španskih borcev
19, Ljubljana, potni list, št. P00448588.
gnt-159252

Šehić Izabela, Cesta Františka Foita
10, Velenje, potni list, št. P00257393.
gnm-158809

Bavdaž Marija, Levpa 92, Kal nad
Kanalom, osebno izkaznico, št. 342629.
gnb-158920

Kumelj Maja, Kogojeva 6, Ljubljana, potni list, št. P00599571. gnj-159062

Škedelj Ana, Kandijska 31, Novo mesto, potni list, št. P00410370. gnf-159266

Ličen Bojan, Arčoni 24B, Renče, maloobmejno prepustnico, št. AI000187302.
gnt-159127

Šketa Simon, Ulica Talcev 1, Žalec, potni list, št. P001028721. gny-159222

Benigar Ema, Vojkovo nabrežje 1, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000802689. gnz-159121

Ličina Adis, Cesta dveh cesarjev
104/z, Ljubljana, potni list, št. P00576604.
gnr-158829
Ličina Hajradin, Cesta dveh cesarjev
104Z, Ljubljana, potni list, št. P00603312.
gni-158938
Mahić Jasmin, Povšetova ulica 14,
Ljubljana, potni list, št. P00939957.
gnt-159077
Majerič Milena, Moškanjci 126, Gorišnica, potni list, št. P00984489. gnb-158595
Martinović Miloš, Cesta Zmage 73, Zagorje ob Savi, potni list, št. P00590729.
gnk-159136
Medvešček
Damjan,
Gregorčičeva 5, Deskle, potni list, št. P00768406.
gno-158782
Mičetić Turk Dušanka, Marčičeva
10, Maribor, potni list, št. P00203723.
gny-158872
Mikolič Martin, Fram 121 A, Fram, potni
list, št. P00072381. gnn-158708
Mlakar Katja, Milčinskega 72, Ljubljana,
potni list, št. P00655115. gnh-159218
Modrijan Lidija, Pot k ribniku 26, Ljubljana, potni list, št. P00169910. gnu-159026

Šušnjar Zoran, Rusjanov trg 8, Ljubljana, potni list, št. P00910872. gnc-159094
Šverko Aleš, Cesta na Markovec 1, Koper – Capodistria, potni list, št. P00081896.
gnq-159280
Thaler Vojko, Triglavska 33, Jesenice,
potni list, št. P00069798. gnu-159226
Tomec Petra, Cankarjeva 42, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
120189. gnr-158779
Trkovnik Aleksander, Herbesteinova
15, Ljubljana, potni list, št. P00776108.
gnx-158798
Tršelič Selan Ana, Ul. ob gozdu 5,
Medvode, potni list, št. P00598130.
gnn-158833
Umek Mirjam, Lokev 186, Lokev, potni
list, št. P00576303. gnx-158873
Ušaj Tina, Na hribu 3, Šempeter pri Gorici, potni list, št. P00602505. gnj-158787
Vončina Andreja, Vojkova 12, Portorož
– Portorose, maloobmejno prepustnico, št.
AI125992. gng-159115
Vončina Majda, Vojkova 12, Portorož
– Portorose, maloobmejno prepustnico,
št. AI100176. gnh-159114

Bergant Bojan, Hruševska 70, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001535075.
gnl-158935
Berger Jožef, Peršonova 36, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000347715. gnn-159133
Bevk Viktor, Na Rojah 7/a, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 91665. gnq-158905
Bezjak Simon Adrijan, Ranca 32A,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 000837341. m-926
Birsa Matilda, Bevkova 2, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 93641. gnv-158650
Biškup Marija, Adamičeva 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000193369.
gnm-158634
Blatnik Viktor, Črmošnjice 4, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000155159.
gne-159142
Blaznik Sara, Mariborska cesta 50,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
1352344. gnv-159075
Blažej Cirej Mojca, Cesta 27. aprila 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001074259. gnr-159279
Boj Solatnik Kristijan, Starše 76A,
Starše, osebno izkaznico, št. 000933292.
gns-158728
Bončina Marija, Gor. Kanomlja 42,
Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št.
252557. gnk-159036

Murić Esad, Vrhovčeva 48, Ljubljana,
potni list, št. P000070723. gny-158597

Zajc Marko, Srebrničeva 3, Ankaran
– Ankarano, potni list, št. P00636931.
gny-158972

Novak Boštjan, Ulica Cankerjeve brigade 24, Ivančna Gorica, potni list, št.
P00864221. gnz-159296

Zukanović Velid, Kolonija 1. maja
20, Trbovlje, potni list, št. P00547470.
gnl-159014

Paliaga Janković Daniela, Trg I maja 11,
Piran – Pirano, potni list, št. P00639283.
gnp-159131

Zupančič Igor, Ulica Ivana Roba 17,
Novo mesto, potni list, št. P00843967.
gnw-158674

Bratkovič Tomaž, Dolenje Gradišče 16,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 949138.
gnd-158918

Osebne izkaznice

Breznik Marija, Jenkova cesta 17, Velenje, osebno izkaznico, št. 000459658.
gne-158692

Andročec Robič Nataša, Primožičeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001058163. gnl-159060

Brezovar Tina, Dolenjska cesta 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1528321.
gnn-158883

Anumanchi Anoushka, Kajakaška cesta 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1756613. gny-158622

Brković Mujo, Zakotnikova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000856350.
gng-158940

Anumanchi Urška, Kajakaška cesta 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1739277.
gnz-158621

Brnardić Juraj, Cesta prvih borcev 23,
Brestanica, osebno izkaznico, št. 504964.
gnq-159080

Bajraktari Besim, Jakopičeva 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000376754.
gns-158753

Cafuta Veronika, Jakčeva ulica 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000608845.
gnp-158756

Balkovec Alenka, Drenovec 12/a,
Vinica, osebno izkaznico, št. 1298807.
gnp-159106

Čelesnik Irena, Prešernova 15,
Bled, osebno izkaznico, št. 000964027.
gnh-159264

Balkovec Jože, Drenovec 12/a, Vinica, osebno izkaznico, št. 1061985.
gnn-159108

Česen Roki, Gubčeve brigade 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001796499.
gny-159197

Bašić Radivoje, Pot na Brod 1, Radeče, osebno izkaznico, št. 000098479.
gnf-158816

Čorić Kos Katarina, Adamičeva 3/d,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1176371.
gnz-159046

Pavlič Silva, Nožice, Pionirska 1,
Radomlje, potni list, št. P00677296.
gnq-158880
Pokleka Sandi, Martina Krpana 32,
Ljubljana, potni list, št. P00684652.
gni-159263
Primožič Joško, Begunje 121, Begunje pri Cerknici, potni list, št. P00122147.
gng-158740
Rous Ruti, Maroltova ulica 9, Ljubljana,
potni list, št. P00359036. gnz-158771
Savić Nedeljko, Črniče 111, Črniče, potni list, št. P00697298. gnh-158914
Schreiner Susanne, Kočnica pri Celju 54, Celje, potni list, št. P00184139.
gno-158957
Selan Miha, Ul. ob gozdu 5, Medvode,
potni list, št. P00603426. gno-158832
Slekovec Bogdan, Marčičeva ulica
8, Maribor, potni list, št. P00978727.
gnc-158694
Sotlar Jaka, Kocjančičeva 1, Ankaran
– Ankarano, potni list, št. p00902379.
gnk-158786
Stražiščar Jurij, Celovška 85, Ljubljana,
potni list, št. P00335085. gnz-159221

Borošak Nevenka, Borštnikova 104,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000829889.
gnq-158980

Bregar Kretič Olga, Nad Mlini 60,
Novo mesto – Krka, osebno izkaznico, št.
000019157. gnj-158762
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Črnko Janez, Negova 83, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 800170.
gni-158913

Hren Ivanka, Cesta pod parkom 2, Velenje, osebno izkaznico, št. 000082010.
gnm-158659

Ćakić Marta, Ulica XIV. divizija 5,
Rimske Toplice, osebno izkaznico, št.
000893613. gnu-158826
Debeljak Bojan, Cesta na Lenivec 14,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000268208.
gnc-158594
Dedić Senada, Rozmanova 13/a, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 1659970.
gns-159103
Dedić Zlatko, Nusdorferjeva ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000998558. gnm-159284
Delost Anton, Koritnice 14, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 000640100.
gno-159232
Deželak Mojca, Spodnja Senica 16/c,
Medvode, osebno izkaznico, št. 373754.
gns-159028
Dežman Resnik Doroteja, Hotimirova 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1077574. gnw-158874
Dolamič Klara, Šibenik 13A, Šentjur, osebno izkaznico, št. 001791984.
gnu-158701
Dragar Milanka, Bratovševa ploščad 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000725508. gnb-159070
Dvorin Maša, Stari trg 34, Mokronog, osebno izkaznico, št. 001644418.
gnj-158812
Erzar Timon, Kostanjevica na Krasu 50,
Kostanjevica na Krasu, osebno izkaznico,
št. 1131420. gne-158667
Fajdiga Terezija, Polzela 115, Polzela, osebno izkaznico, št. 001131628.
gni-158713
Ferjanc Terezija, Strahinj 16, Naklo, osebno izkaznico, št. 000952371.
gnd-158693
Forte Alenka, Trg Franca Fakina 2/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 247180.
gnh-158864
Franca Željko, Dol pri Hrastovljah 35/a,
Črni Kal, osebno izkaznico, št. 185715.
gnk-158661
Furland Franc, Planina 7, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 1677585.
gnx-158923
Fužir Matjaž, Jezero 143, Preserje, osebno izkaznico, št. 299694.
gnp-158856
Gaberšček Eva, Gregorčičeva 20,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 698993.
gnq-158655
Gabrovšek Tilen Gaj, Radvanjska
cesta 63, Maribor, osebno izkaznico, št.
001157332. gnw-158949
Gajšek Dušan, Dragomer, Stara cesta
18, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 340474. gnl-158835
Galof Aleš, Kalanova ulica 5, Medvode, osebno izkaznico, št. 315058.
gnu-159251
Gašperšič Teja, Sadinja vas 37, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
001473140. gnk-158761

Geček Mira, Strahomer 31, Ig, osebno
izkaznico, št. 1448738. gno-159207
Gečev
Jelena,
Celovška
cesta
144, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000212958. gnu-158626
Geissa Cora, Dolinska 22/h, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 911776.
gnr-158654
Germ Gregor, Kozjak nad Pesnico
12A, Ptuj, osebno izkaznico, št. 1605052.
m-934
Glavan Ariana, Pot na Rakovo jelšo 110, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001415215. gng-158640
Glavan Miha, Pot na Rakovo jelšo
110, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001021422. gnf-158641
Gobec Jožefa, Ulica Stare pravde 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001731842. gns-159053
Godina Rok, Na Devce 22, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000819854. gnt-158702
Golčar Laura, Cankarjeva 36, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 1654925.
gny-158922
Golež Andreja, Florjan 250, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 1333581.
gny-159122
Gorinšek Dolores, Draža vas 53B,
Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
001670030. gni-158813
Gošnak Sara, Rusjanov trg 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001019244.
gnp-159231
Grum Bojan, Polje cesta XXII.
14A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001689796. gno-159057
Gutman Metod, Filovci 15/a, Bogojina, osebno izkaznico, št. 735414.
gnl-158785
Gyorfi Barbara, Nikole Tesle 3, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 588449.
gnu-158676
Habič Eva, Jakčeva 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000839233.
gnl-159235
Habjanič Boris, Ul. heroja Šlandra 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 828009.
gnm-159084
Hajdinjak Robert, Mlinska pot 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 197752.
gnh-159039
Halužan Branko, Dvorakova 10/c,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1757970.
gnm-158959
Honomihl Marko, Colo 83, Col, osebno
izkaznico, št. 001403678. gne-159117
Horvat Damijan, Trgovišče 35, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 982378.
gns-158678
Horvat Franc, Volkmerjeva 27, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000868981.
gne-159267

Stran

Humar Božidar, Orehovlje 28A, Miren, osebno izkaznico, št. 000680388.
gnq-159130
Hussu Jure, Reboljeva 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000746796.
gno-159307
Ilič Goran, Vrhnika pri Ložu 48, Stari
trg pri Ložu, osebno izkaznico, št. 188545.
gnx-158823
Iskra Jože, Harije 29B, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št. 000610670.
gnl-159135
Janežič Ivan Janez, Medlog 28 A,
Celje, osebno izkaznico, št. 001751871.
gno-158807
Janežič Nataša, Medlog 28 A, Celje, osebno izkaznico, št. 001751986.
gnq-158805
Januš Marko, Pot na Polje 14, Tržič, osebno izkaznico, št. 1427649.
gnh-159239
Jeglič Alenka, Maroltova 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 264157.
gng-158615
Josipović Marija, Pot v Hribec 5,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
1538246. gny-159047
Jošt Samo, Dobravica 43, Ig, osebno
izkaznico, št. 001205631. gnd-159268
Jotić Srdjan, Veliko mlačevo 1000, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001789592.
gnv-158750
Jugovec Brigita, Medribnik 30, Cirkulane, osebno izkaznico, št. 407281.
gnn-158783
Juretič Nikola, Nova Vas nad Dragonjo
25, Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico,
št. 001475016. gng-159140
Jurički Jožef, Grčarjeva ulica 18,
Celje, osebno izkaznico, št. 988745.
gnd-159118
Jurkošek Pavlina, Pečovje 110, Štore, osebno izkaznico, št. 001462052.
gng-158715
Juvan Nada, Zaloška 180, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000553956.
gni-159238
Kajba Marjana, Pod Gabri 19, Celje, osebno izkaznico, št. 1572070.
gnb-159145
Kelemen Karolina, Lemerje 41, Puconci, osebno izkaznico, št. 823205.
gnn-158658
Ketiš Albert, Vrazova ulica 1, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001288226. gnu-159126
Kislinger Marjana, Krekova ulica 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000280534.
gnk-158961

Horvat Jože, Log 48, Rogatec, osebno
izkaznico, št. 000427230. gnm-158838

Klančar Cecilija, Verje 74, Medvode, osebno izkaznico, št. 000090892.
gny-159097

Hren Andrej, Kvedrova 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 195990.
gnc-158819

Klavs Rok, Ul. 28. maja 61, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1224162.
gnp-158806

Stran
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Klobasa Tatjana, Radgonska 2,
Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 000169572. gnw-159274

Leibacher Rogelj Marjana, Srednja vas
pri Šenčurju 51A, Šenčur, osebno izkaznico, št. 000272050. gnv-158800

Merc Aleksander, Velika Varnica 47,
Zgornji Leskovec, osebno izkaznico, št.
1680606. gnc-158919

Knežević Rajko, Ljubljanska 104,
Maribor, osebno izkaznico, št. 1037441.
gnc-159144

Lenart Luka, Triglavska ul. 2, Radomlje, osebno izkaznico, št. 353161.
gnu-159076

Merhar Janko, Prijateljeva ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 536758.
gnb-159170

Kobale Tatjana, Radizel, Ob gozdu
12, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
840147. gnb-158645

Libnik Matjaž, Zg. Razbor 8, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
1184638. gnx-158648

Mičetić Turk Dušanka, Marčičeva 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 236687.
gnz-158871

Kolarič Tea, Užiška 12, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001501547. gno-159257

Likar Barbara, Lavričeva 58, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 173477.
gnx-158673

Miklavčič Alojzij, Kopališka 17, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 1361190.
gnv-158775

Logar Nace, Podlubnik 153, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 1286075.
gnc-158644

Miklavčič Anton, Papirniški trg 1,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000767575. gnh-159064

Lukač Danilo, Kal 104, Pivka, osebno
izkaznico, št. 790529. gnz-158746

Mirnik Miran, Leskovec 22, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 001699781.
gno-158657

Konda Frančiška, Celovška 138, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000046675.
gns-158878
Kos Milan, Grdina 12, Stoperce, osebno izkaznico, št. 674019. gnu-158776
Košir Marija, Gor. Križ 2, Žužemberk, osebno izkaznico, št. 713875.
gnz-158921
Kovač Anja, Feče 22, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št. 1399569.
gnx-159173
Kozic Denis, Lendavska ulica 59,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001761244. gnh-159139
Kozmus Marina, Zadobrova 87, Škofja vas, osebno izkaznico, št. 001392070.
gnr-158979
Krajnc Žnidaršič Ana, Plevančeva 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001762293. gnr-159229
Kralj Jaklič Amalija, Črtomirova 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001679107.
gnk-159211
Kralj Katja, Zabukovje 21, Zgornja Besnica, osebno izkaznico, št. 001322503.
gnr-158904
Kralj Stanislav, Polzela 91 A, Polzela, osebno izkaznico, št. 001360086.
gns-158703
Kranjc Ljudmila, Trg Prekomorskih brigad 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001118385. gny-159072
Krašovec Peter, Sotelska cesta 8,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001063960. gnh-158664
Kremžar Vladimir, Šmarska cesta 3,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
289926. gng-158665
Krevh Katarina, Troblje 36, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 718057.
gni-158788
Kristan Trampuš Ines, Dolenjska cesta 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
880867. gnd-159068
Križnar Gregor, Ulica Antona Kodra 6,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 000206448. gnj-158716
Kršlin Staša, Novi log 7, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 000188503. gng-159215
Kržišnik Matej, Gogalova 6, Kranj, osebno izkaznico, št. 924211. gnx-158998
Kukaj Rahim, Cesta Španskih borcev 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001030048. gns-159253
Kužel Jure, Razgled 18, Piran – Pirano,
osebno izkaznico, št. 8917. gnp-158656
Laco Ines, Višnje 16, Zagradec, osebno
izkaznico, št. 001079659. gnr-158629

Luknar Franc, Rečica ob Paki 10/b,
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, št.
558849. gnn-159083

Mišmaš David, Ambrus 1/b, Zagradec,
osebno izkaznico, št. 268038. gnt-158902

Lunder Bojana, Mikošičeva ulica 4/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 1491138.
gno-158932

Mlakar Miroslava, Iga vas 36, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 1005678.
gnm-158684

Lušin Andreja, Zapotok 40 A, Ribnica, osebno izkaznico, št. 000644927.
gng-158690

Mlakar Rok, Iga vas 36, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 1130954.
gnn-158683

Lušin Vladislav, Zapotok 40 A, Ribnica, osebno izkaznico, št. 000872572.
gnl-158689

Mohorko Ana, Murnova ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000081431.
gnp-159281

Lužar Dušan, Plečnikova ulica 4, Maribor, osebno izkaznico, št. 000595439.
gnm-158934

Nabergoj Silvester, Ulica Pohorskega
bataljona 43, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001785814. gnc-158894

Macele Sašo, Novo polje cesta
8/8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000445053. gnp-159081

Natek Jurij, Gimnazijska cesta 15,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1545590.
gnm-158909

Majcen Klavdija, Dornava 82 B, Dornava, osebno izkaznico, št. 000457136.
gnj-159262

Nograšek Ladislav, Mavsarjeva cesta
46, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
942418. gnu-159176

Majeršič Jan, Kamnikarjeva 29, Škofljica, osebno izkaznico, št. 1681338.
gnk-158861

Norčič Mateja, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001650767.
gnj-158637

Makovec Robert, Velika Račna 28
A, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000256530. gnx-158773

Novak Andrejka, Lešetovo 11, Trbonje, osebno izkaznico, št. 000365013.
gno-158907

Markič Jana, Cesta IX korpusa 92,
Solkan, osebno izkaznico, št. 000268303.
gnz-159246

Novak Franc, Cesta v Gameljn e1,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
1027559. gnn-158808

Marok Zlatica, Archinetova 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 4329. gnz-159096

Novšak Martina, Krmelj 20, Krmelj, osebno izkaznico, št. 1485039.
gng-159244

Martič Janez, Deteljica 4, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000567253. gne-158967
Mavri Danijel, Bukovo 60, Cerkno, osebno izkaznico, št. 000201132.
gnl-158960
Mazi Glavan Andreja, Pot na Rakovo
jelšo 110, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000982142. gnh-158639
Maznik Thomas, Gorjupov cesta 6, Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
001299638. gns-158978
Meden Nika, Notranjska cesta 22/a,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 1687997.
gnt-158652

Obrez Janko, Dramlje 9B, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 1533827. m-931
Okrajšek Davorin Franjo, Pavla vas 3,
Tržišče, osebno izkaznico, št. 000899422.
gnw-158824
Okretič Mojca, Kostanjevica na Krasu
50, Kostanjevica na Krasu, osebno izkaznico, št. 795430. gnf-158666
Osmani Naser, Trg Prešernove brigade
7, Kranj, osebno izkaznico, št. 001704902.
gnp-158781
Osmankić Irfet, Povšetova 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 667297. gnt-158877

Medvešček Damjan, Gregorčičeva 5,
Deskle, osebno izkaznico, št. 335728.
gnq-158780

Osterman Barbara, Šubljeva ulica 9,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000836138.
gnc-158769

Medvešek Kristina, Čebine 5, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 1656703.
gnu-158651

Osterman Marija, Šubljeva ulica 9,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000858743.
gne-158767
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Osterman Martin, Šubljeva ulica 9,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000846264.
gng-158765

Podlunšek Marta, Ul. bratov Berglez 8,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 440240.
gnd-159143

Sarić Dragan, Tisnikarjeva 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1599931.
gnp-158831

Ovsec Drago, Soška 66, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1652702.
gns-159178

Podpečan Romana, Kovinarska 1B,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000319111.
gnn-159058

Sašek Ivan, Svinjsko 33, Šentjanž, osebno izkaznico, št. 1617595.
gnv-158975

Papež Jože, Hafnerjeva ulica 4A, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001222247.
gng-159090

Podrenek Franc, Goriška ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 348710.
gnb-158620

Savarin Karlo, Gregorčičeva 72, Izola – Isola, osebno izkaznico, št. 175449.
gnz-158671

Pavlinec Donovan, Leše 38, Prevalje, osebno izkaznico, št. 000153867.
gno-159132

Pogačar Jožefa, Kovačičeva 6, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1283507.
gnf-158866

Schreiner Susanne, Kočnica pri Celju
54, Celje, osebno izkaznico, št. 278565.
gnn-158958

Pečoler Bernard, Keršova ulica 5,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 001684054.
gnu-158801

Pogačnik Irena, Valvasorjeva 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1402612.
gni-159063

Selakovič Ivan, Ulica Hermana Potočnika 33, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000758586. gno-158632

Pejovič Vera, Dolenska cesta 297,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000321694.
gno-158757

Poročnik Damijan, Robindvor 46, Dravograd, osebno izkaznico, št. 001543200.
gnz-158696

Selan Sašo, Dolenska cesta 46, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001292503.
gnr-159304

Peric Mateja, Vodopivčeva 8, Domžale,
osebno izkaznico, št. 10260. gnf-159241

Požru Krstić Marjeta, Jeranova 1/e,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 364828.
gnu-158926

Sever Majda, Stare Črnuče 11, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 1418320.
gnc-159019

Prelovšek Peter, Grampovčanova ulica 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
737153. gnk-158886

Simčić Vasja, Bevkova 2, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 1024171.
gnw-158649

Prem Uroš, Kamna Gorica 93, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 1632380.
gng-158790

Simonič Marija, Vinji vrh 1, Semič, osebno izkaznico, št. 000638742. gnc-158719

Pernat Nives, Križ 253, Sežana, osebno izkaznico, št. 1699583. gnw-159174
Petković Tomislav, Molniške čete
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000530914. gnf-158941
Petrič Rok, Dolenje jezero 37, Cerknica, osebno izkaznico, št. 000978448.
gnq-159305
Petrovič Ivan, Ul. Dušana Mravljaka 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000138398.
gne-158592
Petrovič Zofka, Ul. Dušana Mravljaka 16, Maribor, osebno izkaznico, št.
000138401. gnd-158593
Pignar Rajko, Zamušani 29B, Gorišnica, osebno izkaznico, št. 001038118.
gnf-159141
Pintar Anton, Studeno 27, Železniki, osebno izkaznico, št. 000686720.
gnv-159125
Pintar Matevž, Kopališka ulica 8A, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 000530754.
gni-159088
Pipan Bojan, Grintovška ulica 25,
Kranj, osebno izkaznico, št. P00130115.
gns-159278
Pirc Ilovar Ana, Izletniška 9, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št. 1057502.
gnj-159187
Pirman Antonija, Puterlejeva 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 445313.
gng-158890
Pisanski Ciril, Podbočje 35, Podbočje,
osebno izkaznico, št. 38187. gnn-159208
Plejić Ana, Nazorjeva ulica 8, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001339565.
gnt-158977
Podbregar Erika, Polzela 79, Polzela, osebno izkaznico, št. 000557515.
gni-158963
Podbregar Vasle Lidija, Medvedova 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001037178. gnv-159100
Podgoršek Emanuela, Šmarjeta pri
Celju 16, Škofja vas, osebno izkaznico, št.
838167. gns-159228
Podlogar Rok, Počhovgradec 41,
Polhov Gradec, osebno izkaznico, št.
001745231. gnw-159224

Prijatelj Bojan, Študljanska 39, Domžale, osebno izkaznico, št. 1422974.
gny-159172
Pust Barbara, Cankarjeva 37, Trebnje, osebno izkaznico, št. 802775.
gnh-158889

Stran

Sisinger Milena, zg. Kungota 12C,
Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št.
001145270. m-925
Skaza Marijan, Klepova ulica 32,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 1463695.
gns-158903

Rehar Ivan, Na produ 10, Vipava, osebno izkaznico, št. 1635751. gnv-158900

Skribe Miroslav, Spodnja Polskava
16, Pragersko, osebno izkaznico, št.
001254507. gnd-158718

Rehar Jožefa, Na produ 10, Vipava, osebno izkaznico, št. 744661.
gnx-158898

Sladič Romana, Pavlovčeva 1B, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000024742.
gnk-158936

Remškar Darja, Vrtača 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 266177.
gnp-158581

Smole Lidija, Lopata 47, Celje, osebno
izkaznico, št. 289042. gnt-159227

Remškar Manca, Podpeška cesta 234,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
1777727. gns-158582
Remškar Primož, Podpeška cesta 234,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
383908. gnr-158583
Remškar Samo, Podpeška cesta 234,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
876374. gnu-158580
Renčelj Gregor, Povir 54/E, Sežana, osebno izkaznico, št. 001758371.
gnk-158686
Rener Anton, Ulica Bratov Škofov
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000731933. gnx-158598
Rijavec Alan, Oševljek 20, Renče, osebno izkaznico, št. 1120750. gnt-158677
Roze Nevenka, Ledinek 4/a, Sv. Ana
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
1231754. gni-158663
Rupar Alojzija, Maistrova
tija, osebno izkaznico, št.
gnw-158624

14, Li358801.

Sodnik Lilijana, Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 585488.
gnv-158925
Solatnik Slavica, Starše 76 A, Starše, osebno izkaznico, št. 000226362.
gnz-158721
Srdić Milena, Cesta VI. 8, Velenje, osebno izkaznico, št. 000820600. gno-158707
Stopar Špela, Nusdorferjeva 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001277528.
gnx-159073
Stražišar Marija, Podpeška 334,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
000438532. gnk-159086
Suhadolnik Petra, Prevalje pod Krimom 37/a, Preserje, osebno izkaznico, št.
269338. gns-158928
Svetic Andrej, Stranska pot 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000912742.
gnp-158631
Syla Banuš, Tržaška 83, Logatec, osebno izkaznico, št. 202642. gnp-158881
Šajn Gregor, Pod lipami 2, Celje, osebno izkaznico, št. 1656825. gnj-159087

Rušt Magda, Gotska 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1128025. gnz-158796

Šavli Bogdana, Volarje 56, Tolmin, osebno izkaznico, št. 807499. gnc-158669

Sajovic Frančiška, Cicibanova 9,
Kranj, osebno izkaznico, št. 30202.
gnw-159124

Šenica Jožica, Gaj, Župančičeva 28,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 408559.
gny-158672

Stran
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Šimetič Nik, Chendujska 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001593596.
gnu-158951

Trotovšek Domen, Gerbičeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000001822.
gni-158763

Šket Marija, Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1099847.
gnv-159200

Valjavec Ana, Partizanska 5/e, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 1596278.
gnp-158906

Šlogar Ivan, Sreberničeva 46, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001608835.
gni-159288

Vargazon Arden, Filipičeva 58, Maribor, osebno izkaznico, št. 000340834.
gne-158717

Šorli Maja, Prvačina 41B, Prvačina, osebno izkaznico, št. 001514390.
gnf-159116

Velikonja Aleš, Krka 56, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 000314695.
gni-159138

Šporn Koritnik Nevenka, Cigaletova 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 564698.
gns-159203

Vene Ivanka, Smrečnikova 26, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001372975.
gnx-159273

Šprajcer Blaž, Metliška cesta 7, Semič, osebno izkaznico, št. 001625540.
gng-158840

Verbič Jože, Zaboršt pri Dolu 33, Dol
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 294120.
gnp-159031

Štangelj Janja, Dobrava 44, Otočec, osebno izkaznico, št. 1399629.
gnb-158670
Šušnjar Zoran, Rusjanov trg 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1041152.
gnb-159095
Šuštar Matej, Jakopičeva 19, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000462340.
gnb-159220
Šutanovac Dunja, Rožna dolina cesta I 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001011351. gnz-159271
Švajger Uroš, Levarjeva 80, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001586749.
gnl-158760
Tavčar Andreja, Sopotnice 3/b, Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 1631713.
gnj-159037
Todorovič Aco, Cesta na Vrtače 22,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000158373.
gnl-158660
Tomažič Rudolf, Kneza Koclja 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 001638295.
gnv-158725
Tomelj Mihael, Ljubljanska cesta 99,
Domžale, osebno izkaznico, št. 394583.
gnl-158710
Tomše Andrej, Nanoška 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000780240.
gnw-159049
Tomšič Marija, Cesta C. Kosmača 66,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
1509383. gns-158778
Toplak Vladimir, Hubadova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 493268. gnf-159091
Torkar Vili, Opatje selo 20, Miren, osebno izkaznico, št. 1607706. gnt-158777
Tratnik Friderik, Ob mreži 29, Prevalje, osebno izkaznico, št. 001129065.
gnv-159275
Trbovc Igor, Lopata 9-A, Celje, osebno
izkaznico, št. 001149215. gnh-158839
Trinkaus Janko, Gočova 49, Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
1684749. gnm-158784

Vidic Boštjan, Dolenjska cesta 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1105134.
gnd-159043
Vidic Damjan, Otlica 38, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 925289. gnv-158675
Vidmar Valentin, Smrečje v Črni 4, Stahovica, osebno izkaznico, št. 001757187.
gnr-159054
Vidnjevič Branko, Paunoviči 1, Adlešiči,
osebno izkaznico, št. 492556. gnr-159104
Vodnik Magdelena, Vodovodna 5, Domžale, osebno izkaznico, št. 000514654.
gnz-158596
Volf Nada, Slovenska vas 49/a, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 520940.
gnz-159146
Vončina Bronislava, Zaloška cesta 92B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001735287.
gnb-158945
Vovk Vladimir, Razdevškova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 384004.
gnp-159006
Vrbnjak Ana, Šegovci 32, Apače, osebno
izkaznico, št. 1571478. gnj-158662
Vreš Estera, Žahenberc 26, Rogatec, osebno izkaznico, št. 000963974.
gnb-158695
Vrhovec Žiga, Puhova 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001127909.
gnc-159069
Vuk Boris, Cesta na Markovec 15, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001127285. gnc-159119
Vuković Mladen, Brilejeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 394001. gno-158882
Zaletel Helena, Partizanska 16, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001640101.
gnv-159300

do 50km/h BGH, št. S 1690828, reg. št.
81263, izdala UE Maribor. gns-159128
Agović Jasmin, Ljubljanska 85, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1244909, reg. št. 33060. gnp-158681
Ambrož Alenka, Lahovče 98, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1146612, reg. št. 43711.
gnp-159306
Andrić Andrej, Miklošičeva 13, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244928, reg. št. 33101, izdala UE Domžale. gnd-159093
Anumanchi Urška, Kajakaška cesta 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1865695, reg. št. 185572, izdala UE
Ljubljana. gnx-158623
Arh Andrej, Savica 5, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
901164, reg. št. 23806. gnh-158589
Bahat Nino, Pot na Zajčjo goro 76, Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S1772255,
reg. št. 12544. gnh-158964
Baznik Rihard, Vesta ob Barju 44, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1613697, reg. št. 95160, izdala UE Ljubljana. gny-158822
Benulič Miroslav, V Murglah 181, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1866488, reg. št. 124161. gnf-159291
Binter Klavdija, Loka na Gmajni 16,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1068305, reg. št. 25522. gne-158842
Biočanin Slavko, Koželjskega 7, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S947336, reg. št. 17749, izdala UE Velenje. gng-158915
Bizjak Mihael, Trata 31, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, reg. št. 5014.
gny-158997
Bobek Bojan, Cesta 3. julija 1A, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
762. gnf-159191
Bojnec Bojan, Oražnova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2032682, reg. št. 134940, izdala UE Ljubljana. gnf-159041
Borič Jolanda, A. Valenčiča 10, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 184309. gnt-159027
Borlak Marjan, Debro 12, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
201518, izdala UE Laško. gnn-158733
Borošak Nevenka, Borštnikova 104,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S908713, reg. št. 68990. gnp-158981

Žulj Snežana, Šerkova 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001135977.
gnr-159079

Božilov Vasko, Trojane 16, Trojane,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
700709, reg. št. 27705, izdala UE Domžale. gnk-158836

Žužek Darjan, Brodarjev trg 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1587567.
gnc-158794

Bratanič Darko, Selska cesta 7, Dobova, vozniško dovoljenje, št. S1445505, reg.
št. 12009, izdala UE Brežice. gno-158732

Trkovnik Aleksander, Herbesteinova 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 101957.
gny-158797

Vozniška dovoljenja

Trlep Alojz, Prule 3, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000653785. gnk-159286

Adam Alexandra, Kuzmičeva ulica
4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A

Bratkovič Primož, Glavni trg 13,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1404915, reg. št. 51017. gnu-159301
Breznik Marija, Jenkova cesta 17,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1736769, reg. št. 3380.
gnf-158691
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Brglez Leon, Kovinarska ulica 9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1270505, reg. št. 52550. gnj-158962

Fajs Drago, Brecljevo 36A, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13763. gnf-158841

Brglez Miroslav, Sorčahova 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1787202, reg. št. 31816. gnt-158827

Felicijan Darja, Brode 19/a, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 867, reg. št. 20004, izdala UE Žalec.
gnd-158643

Hasanović Ermin, Sončni Grič 24, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1422662, reg. št. 26879, izdala UE Velenje. gnx-158973

Cafuta Veronika, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S813241, reg. št. 146272. gnq-158755
Crnkić Nihad, Hrušica 209, Hrušica,
vozniško dovoljenje, št. S161213, izdala
UE Jesenice. gnr-158854
Čalić Aleksandra, Pot na Fužine 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1749006, reg. št.
258314. gnm-159034
Čelesnik Irena, Prešernova 15,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S869554, reg. št. 10315. gne-159192
Čepalovič Damir, Mala Strmiša 21,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 41976. gnj-158737
Černe Franc, Bleiweisova cesta 88,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 810272, reg. št. 16998, izdala UE Kranj.
gnk-159261
Četina Tanja, Prečna ulica 6, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001383657, izdala UE Žalec.
gnm-158709
Čičić Siniša, Seškova cesta 4, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164221, reg. št. 218752, izdala UE Ljubljana. gng-159040

Fierin Maša, Prešernova 16, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S001934989, reg. št. 28008, izdala UE Domžale. gnr-158704
Filipović Rijad, Plečnikova 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S144350, reg. št. 108200, izdala UE Maribor. gng-158815
Fužir Matjaž, Jezero 143, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001454, reg. št. 66666, izdala UE Ljubljana. gnq-158855
Gabrovšek Tilen Gaj, Radvanjska cesta 63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S876247, reg. št. 94829, izdala
UE Maribor. gny-158947
Galič Marinko, Beblerjeva 16, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 39412, reg. št. 42279.
gnj-158612
Galof Aleš, Kalanova ulica 5, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S 1942908, reg. št. 233429, izdala UE
Ljubljana. gnv-159250
Gantar Bojan, Rovte 20, Rovte, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 2412,
izdala UE Logatec. gnb-158895

Čilović Eroina, Zakotnikova ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1454354, reg. št. 243287.
gnh-159289

Gečev Jelena, Celovška cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1297595, reg. št. 159248.
gnv-158625

Čorić Kos Katarina, Adamičeva 3/d,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 587580, reg. št. 343, izdala UE Grosuplje. gnb-159045

Gobec Mira, Šentlenart 28, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12846. gny-158847

Čotar Vojko, Tureli 48, Renče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 11285.
gny-158747

Golež Andreja, Florjan 250, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1023579, reg. št. 25344, izdala UE Velenje. gnf-159120

Dedić Zlatko, Nusdorferjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1706410, reg. št.
183299. gno-159282

Goličnik Ervin, Goličnikova ulica
3, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, reg. št. 7876, izdala UE Mozirje.
gny-158697

Delost Anton, Koritnice 14, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S001831499, reg. št. 9268, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnn-159233

Golob Aleksander, Železniška cesta 2,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 53329, reg. št. 25750.
gnw-158849

Deželak Mojca, Spodnja Senica 16/c,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1504744, reg. št. 192015, izdala UE
Ljubljana. gnr-159029

Gošnak Sara, Rusjanov trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1759624, reg. št. 258644. gnq-159230

Dormiš Bruno, Breg pri Borovnici
12/a, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11643, izdala UE Vrhnika.
gns-158628
Dragar Milanka, Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/hBGH, št. S1989517, reg. št. 143959.
gnz-159071
Duren Ivan, Škocjan 47, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št.
SI63161, reg. št. 19177. gne-158992
Dvoršek Miha, Mestni trg 15, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14498. gns-159078

Grapulin Ana, Soška cesta 13A, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 48273. gnn-158858
Halužan Branko, Dvorakova 10C, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1936995, reg. št. 44659, izdala
UE Maribor. gnh-158814
Halužan Dejan, Sončna 1, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13037, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnm-158984
Hari Olga, Glavna ulica 16, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 1939, izdala UE Lendava. gnw-159099

Stran

Horvat Marija, Mariborska 38, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11147, izdala UE Radlje. gny-158722
Hostnik Franc, Črni potok 37, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S1322744. gnd-158668
Humar Božidar, Orehovlje 28A, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
17266. gnd-158993
Ilič Lidija, Garibaldijeva 6, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 8560, izdala UE Izola. gnm-159234
Iskra Jože, Harije 29B, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, št. S1694162, reg. št.
1331. gnm-159134
Janežič Nataša, Medlog 28 A, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 52347. gnr-158804
Janžekovič Tomaž, Zabovci 55, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1262248. gnu-158851
Jelič Darko, Stantetova ulica 11, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1961703, reg. št. 26553. gnd-158968
Jošt Samo, Dobravica 43, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S102156, reg. št.
182675. gnc-159269
Jurendić Marko, Markovičeva 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1408687, reg. št. 86905, izdala UE Maribor. gnv-159050
Juretić Marijan, Petišovci, Ul. 22. junija
18, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km7H BGH, reg. št. 15592,
izdala UE Lendava. gnu-159101
Kadivnik Mojca, Gorenja Gomila 27,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1296621, reg. št. 37970. gnu-159001
Kavčič Bogomil Martin, Pod brajdo 4, Tolmin, vozniško dovoljenje,
št. S 000793709, izdala UE Tolmin.
gnu-158601
Kidrič Gorazd, Prvomajska ulica 20,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 11910. gnu-158726
Kiralj Peter, Herbesteinova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1790920, reg. št. 259531, izdala UE
Ljubljana. gnj-159112
Klajnšek Boštjan, Frankolovska 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1937780, reg. št.
101694. gns-158953
Kocjančič Bogomir, Pernetova ulica 7,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. CDEFGH,
št. S 1517579, reg. št. 7856, izdala UE
Domžale. gnk-159011
Kolarič Andrej, Gajevci 6/a, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
982221, izdala UE Ptuj. gnx-158848
Korošak Vladimir, Prešernova 14, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S60609. gnc-158844
Kostič Nikola, Antoličičeva ulica
20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. S001377969, reg. št. 118166.
gnw-158699
Koštić Mirela, Levstikova ulica 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1460718, reg. št. 53472, izdala UE Kranj.
gnc-159194
Kovač Sandra, Gregorič 39, Pobegi,
vozniško dovoljenje, št. S26745, reg. št.
940428. gnm-159009
Kranjc Juze, Prevalje pod Krimom 28,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 1707732, reg. št. 257514, izdala UE
Ljubljana. gne-158867
Kristan Trampuš Ines, Dolenjska cesta
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1190845, reg. št. 219390, izdala UE Ljubljana. gnf-159066
Kršlin Staša, Novi log 7, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7087,
izdala UE Hrastnik. gnf-159216
Kumar Matejka, Snežatno 23, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 29762, izdala UE Nova Gorica.
gnw-159024
Kutnjak Valentina, Valjavčeva 11,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1603760, reg. št. 56386, izdala UE Kranj.
gnp-158606
Kužel Jure, Razgled 18, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI55711, reg. št. 9813, izdala UE Piran.
gnw-158599
Kvrgić Hamid, Celovška cesta 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BHG, št. S
1369568, reg. št. 235117, izdala UE Ljubljana. gnl-158985
Leskovec Damjan, Obrežje 10, Jesenice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje,
reg. št. 15003. gng-158965
Leskovšek Kristjan, Galicija 24 E, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1441631, izdala UE Žalec. gnx-158723
Levpušček Jure, Zagrad 12/c, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
44401. gnt-159102
Likar Barbara, Lavričeva cesta 58,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S
1306059, reg. št. 14222, izdala UE Ajdovščina. gnq-158680
Lovenjak Drago, Ihan, Emoonska II ulica 4, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1764044, reg. št. 11369, izdala UE Domžale. gnl-158585
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Makovec Robert, Velika Račna 28 A,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1700072, reg. št. 21994, izdala UE
Grosuplje. gny-158772
Marinko Aleksander, Streliška ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1595818, reg. št. 174232, izdala UE
Ljubljana. gnv-158950
Martič Janez, Deteljica 4, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001640329, reg. št. 11001, izdala UE
Tržič. gnf-158966
Mavrin Marko, Javornik 65, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17380, izdala UE Ravne na Koroškem. gng-159015
Mayer Mateja, Velika Štanga 18, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1251331. gnc-159044
Mazi Glavan Andreja, Pot na Rakovo
jelšo 110, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S1870694, reg. št. 237070.
gni-158638
Merhar Janko, Prijateljeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1433227, reg. št. 140625, izdala UE
Ljubljana. gnc-159169
Mičetić Turk Dušanka, Marčičeva 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 714578, reg. št. 36310, izdala UE
Maribor. gnb-158870
Mikelj Gordana, V. Svetina 17, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 1788976,
izdala UE Jesenice. gni-158738
Milanović Dragan, Ulica Slavka Gruma
44, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 992380, reg. št. 26501, izdala
UE Novo mesto. gno-159182
Milovanović Dejan, Brilejeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192306, reg. št. 191229, izdala UE
Ljubljana. gnr-159254
Miščević Manja, Trša cesta 85, Podčetrtek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000055289, reg. št. 12812. gnq-158830
Mišič Ksenija, Maistrova ulica 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
798176, reg. št. 86911, izdala UE Maribor.
gnj-159237
Mlakar Katja, Milčinskega 72, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1327831, reg. št. 227585, izdala UE
Ljubljana. gni-159217

Lučič Anita, Pri Pošti 12, Semič, vozniško dovoljenje, št. S1410051, reg. št.
11479. gnp-158706

Mlinarič Izidor, Zbigovci 4, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13689, izdala UE Gornja Radgona.
gnf-159016

Luknar Franc, Rečica ob Paki 10/b,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1925261, reg. št. 5314, izdala UE Velenje. gno-159082

Modic Jernej, Zalog pri Škofljici 34,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1792895, reg. št. 12075, izdala UE
Ljubljana. gnj-159012

Lunder Bojana, Mikošičeva ulica 4/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S 1894547, reg. št.
13218, izdala UE Domžale. gnp-158931

Moravec Janez, Mihovci 111, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 3232, izdala UE Ormož.
gnb-158795

Lušin Vladislav, Zapotok 40 A, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
254, izdala UE Ribnica. gnm-158688

Mujkanović Nisveta, Vojkova cesta 7,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1485986, reg. št. 24679, izdala UE Velenje. gnl-158714

Maglič Klara, Letuš 96, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1438731, izdala UE Žalec. gnr-158954

Murovec Marjan, Vojkova cesta 85,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S241181, reg. št. 133559.
gnx-159098
Musič Elvir, Cesta B. Kidriča 22, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 1412570,
izdala UE Jesenice. gnl-158610
Naglič Vinko, Selovec 77, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg. št.
4577. gnn-159258
Nograšek Ladislav, Mavsarjeva cesta
46, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEGH, št. S 1987515, reg. št.
90040. gnv-159175
Norčič Mateja, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1799156, reg. št. 260401. gnk-158636
Obrez Janko, Dramlje 9B, Šentjur, vozniško dovoljenje, št. S001636831, reg. št.
2063, izdala UE Šentjur. m-932
Ogrinc Borut, Preska 1, Ortnek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 253193,
izdala UE Ljubljana. gnh-159189
Okretič Mojca, Kostanjevica na Krasu
50, Kostanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41021, izdala
UE Nova Gorica. gnm-158609
Oluič Đuro, Vinka pri Šmarjeti 29,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, reg. št. 20428. gni-158613
Omerović Elvis, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1865311, reg. št. 257360,
izdala UE Ljubljana. gne-158792
Osterman Barbara, Šubljeva ulica 9,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1533807, reg. št. 36507, izdala UE
Domžale. gnd-158768
Osterman Marija, Šubljeva ulica 9,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001632732, reg. št. 13449, izdala UE
Domžale. gnf-158766
Osterman Martin, Šubljeva ulica 9,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/hBGH, št. S1801432, reg. št. 565,
izdala UE Domžale. gnl-158764
Pantar Barbara, Stanežiče 9, Ljubljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 89655, reg. št. 119578, izdala
UE Ljubljana. gnp-159206
Papež Jože, Hafnerjeva ulica 4A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1992861, reg. št. 266908, izdala UE Ljubljana. gnh-159089
Peric Mateja, Vodopivčeva 8, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1801727, reg. št. 17361, izdala UE Domžale. gnd-159243
Petrov Simon, Smrečnikova 30, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 34306, izdala UE Novo mesto.
gnl-159010
Petrovič Ivan, Ul. Dušana Mravljaka 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S715052, reg. št. 53214. gnf-158591
Pipan Ajda, Poljanska cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A le
do 50km/h BGH, št. S1719132, reg. št.
257888. gnw-159299
Pipan Bojan, Grintovška ulica 25,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1877842, reg. št. 34877.
gnt-159277
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Pirc Franc, Podgorje 19, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18383,
izdala UE Kamnik. gny-159247

Šenica Jožica, Gaj, Zupančičeva 28,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 345369, reg. št. 6928, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnj-158587

Pirman Antonija, Puterlejeva ulica
21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1342310, reg. št. 114928.
gno-159236
Pirš Boštjan, Pri Pošti 1, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9942,
izdala UE Črnomelj. gnd-158818
Podgornik Primož, Špitalič 32, Motnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S1869811, reg. št. 25725, izdala UE Kamnik. gnp-158956
Podpečan Romana, Kovinarska 1B,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S386318, reg. št. 7143, izdala UE Kamnik.
gnm-159059
Podrenek Franc, Goriška ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2036250, reg. št. 58288, izdala UE Ljubljana. gnc-158619
Pogačnik Blaž, Aljaževa 2, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S1046334, izdala
UE Jesenice. gnn-159008
Pokrivač Tilen, Ciril – Metodova cesta
3, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 15253. gnz-158846
Potrč Martin, Krekova 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 494074,
reg. št. 95469. gng-159240
Prelovšek Peter, Grampovčanova ulica
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2033057, reg. št. 69048, izdala UE Ljubljana. gnj-158887
Radinović Goran, Ižanska cesta
440A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1587380, reg. št. 181287.
gnx-159223

reg. št. 20350, izdala UE Novo mesto.
gnb-159195
Senčar Zvezdana, Vinarska 3A, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1092882, reg. št. 110202, izdala UE Maribor. gnq-158955
Seražin Helena, Kidričeva ulica 69, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1801577, reg. št. 29779, izdala
UE Domžale. gnf-158791
Simonič Tanja, Vinji vrh 13, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12212,
izdala UE Črnomelj. gnl-158685
Sirol Boštjan, Bilčeva 7, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001831353, reg. št. 8603. gnq-159030
Skitek Damjan, Komenskega ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 596262, reg. št. 105583, izdala UE
Ljubljana. gnr-158729
Smukavc Valentin, Triglavska 6, Mojstrana, vozniško dovoljenje, št. S 1508523,
izdala UE Jesenice. gnl-158735
Solatnik Slavica, Starše 76 A, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001178094, reg. št. 94069, izdala UE
Maribor. gnb-158720
Sorta Mako, Frenkova 6, Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI28556, reg. št. 25930. gnx-159023
Stegne Anže, Visole 77, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1529174, reg. št. 23405, izdala UE Slovenska Bistrica. m-937
Stepančič Matjaž, Bukovica 71, Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 40380, izdala UE Nova Gorica.
gnb-159020

Stran

Šišak Ana, Maistrova 2, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 5563,
izdala UE Brežice. gnw-158724
Šket Marija, Fabianijeva ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1706613, reg. št. 8801, izdala UE Ljubljana. gnw-159199
Šolar Anita, Našice, Hrvaška, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1597395,
reg. št. 256479, izdala UE Ljubljana.
gnc-158744
Štepec Aleš, Knezova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1134295, reg. št. 214381. gnw-158749
Štubljar Dragutin, Ul. 1. maja 2, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEDGH, št. S
0693283, izdala UE Metlika. gnc-158869
Štupar David, Černetova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2026616, reg. št. 207505, izdala UE Ljubljana. gne-158821
Šuster Jože, Podvrh 40, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 4979,
izdala UE Mozirje. gnk-158711
Šuštar Matej, Jakopičeva 19, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15601, izdala UE Kamnik. gnc-159219
Šutanovac Dunja, Rožna dolina cesta
I 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S2027884, reg. št. 143497.
gnb-159270
Švab Rok, Hrenova 12, Nova Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
178570, reg. št. 46307. gnd-158618

Rašl Marjan, Žabjak 26C, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1306481,
izdala UE Ptuj. gni-159013

Stipanović Nenad, Brezovica pri Metliki
17, Suhor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S 001930181, reg. št.
5810, izdala UE Metlika. gnr-158983

Rebernik Nataša, Trubarjeva 46, Celje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 45240. gnq-158705

Stojko Katarina, Vojkova 11, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14213, izdala UE Postojna. gnb-158995

Tibaut Dominika, Tomšičeva 23, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
29946. gnf-158616

Rehar Ivan, Na produ 10, Vipava, vozniško dovoljenje, št. S 1745957, reg. št.
1961, izdala UE Ajdovščina. gnu-158901

Straus Emil, Nazorjeva ulica 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. S985532,
reg. št. 25295. gnt-158952

Rehar Jožefa, Na produ 10, Vipava,
vozniško dovoljenje, št. S 1746120, reg. št.
2876, izdala UE Ajdovščina. gnw-158899

Streicher Metka, Malgajeva ulica 2A,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1225145, reg. št. 36621. gnu-158976

Titan Miran, Šentiljska cesta 49, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1690549, reg. št. 123857, izdala UE Maribor. gnb-159245

Remškar Darja, Vrtača 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367718, reg. št. 180003. gnm-158584

Strel Peter, Šegova ulica 4, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20051, izdala UE Novo mesto.
gns-159003

Renčelj Gregor, Povir 54/e, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16806, izdala UE Sežana. gnk-158611

Svetic Andrej, Stranska pot 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2084173, reg. št. 71126. gnq-158630

Thaler Vojko, Triglavska 33, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S1176261, izdala
UE Jesenice. gnv-159225

Tomec Petra, Cankarjeva 42, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 39986, izdala UE Nova Gorica.
gnh-158739
Tratnik Friderik, Ob Meži 29, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 3353, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnf-158891

Svetličič Darija, Slovenska cesta 14,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, št.
S000756781, reg. št. 995. gnv-158825

Treven Andrej, Koželjskega ulica 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S1890883, reg. št. 23545,
izdala UE Velenje. gnb-158820

Rešman Bruno, Ferkova ulica 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S304744, reg. št. 11577, izdala UE Maribor. gnw-158974

Šečić Goran, Ulica Željka Tonija
55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 185652, izdala UE Ljubljana. gnz-159196

Trlep Samo, Ogljenšak 6, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S1651574, reg. št. 1490, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-924

Roze Nevenka, Ledinek 4/a, Sv.Ana
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 2018793, reg. št.
13611, izdala UE Lenart. gnr-158604

Šega Helena, Breznica 7, Žirovnica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 74/2004. gnt-159202

Urbič Damjan, Grahovo 114, Grahovo, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1668308, reg. št. 11750, izdala
UE Cerknica. gnd-158743

Repnik Sabina, Ljubljanska 138, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1178197, reg. št. 99802, izdala UE Maribor. gni-159113

Rozman Štefan, Ivanja vas 3, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

Šegula Stanislav, Robindvor 49, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 4082.
gnt-159177

Ušaj Tina, Na hribu 3, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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reg. št. 38369, izdala UE Nova Gorica.
gnz-159021
Valenčič Matjaž, Podmark 24, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 49062. gnd-158843
Velić Adis, Miklošičeva ulica 1/C, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1801424, reg. št. 39529, izdala UE Domžale. gnt-159302
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Žnidarčič Danijel, P. Skalarja 18,
Deskle, vozniško dovoljenje, št. BGH,
reg. št. 49331, izdala UE Nova Gorica.
gnp-158614
Žuk Urša, Struška 3, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9000, izdala
UE Ribnica. gnn-158633

Vičič Slavka, Podlipa 28, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5866,
izdala UE Vrhnika. gni-158988

Zavarovalne police

Vidergar Jože, Obrtniška 24, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. SI2424, reg. št. 25751.
gny-159022

Bračko Helena, Gradiška 325, Pesnica
pri Mariboru, zavarovalno polico, št. AO
185474, premijski razred 4 – 50% popusta
veljavnosta do 5. 7. 2004, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. m-933

Vidic Boštjan, Dolenjska cesta 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. Ado 50km/h
BFGH, št. S 1615087, reg. št. 254911, izdala UE Ljubljana. gne-159042
Vilotič Vukašin, Hruševje 73, Hruševje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14808, izdala UE Postojna. gne-159017
Vodlan Blaž, Ulica mladih borcev 3,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. A do
125 BGH, reg. št. 7211, izdala UE Hrastnik. gnx-158698
Vodopivec Ingrid, Ulica Ivana Rozmana 7, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 12820, izdala UE Sežana.
gnk-158586
Vončina Bronislava, Zaloška cesta 92B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S295900, reg. št. 109505, izdala UE
Ljubljana. gnz-158946
Vovk Vladimir, Razdevškova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1503154, reg. št. 60119, izdala UE
Ljubljana. gnq-159005
Vraničar ALeksander, Čurile 15, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S2069818, reg. št. 4580, izdala
UE Metlika. gnb-158999
Zadražnik Borut, Cankarjeva 13, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1847639, reg. št. 11379, izdala UE Tržič.
gno-159007
Zajc Tomaž, Viška cesta 69D, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1069415, reg. št. 210181, izdala UE
Ljubljana. gnt-159052
Zamuda Anton, Prešernova ulica 13,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 984, izdala UE Gornja Radgona.
gnv-158600
Žagar Ana Marija, Martinova ulica 39C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1503543, reg. št. 227157, izdala UE
Ljubljana. gnl-158910
Žiberna Vid, Ulica Milniške čete 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1370051, reg. št. 22133. gny-159297
Žibert Ladislav, Hočevje 41, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1816226, reg. št. 28842, izdala UE Grosuplje. gnw-158799
Žibrat Milica, Mota 7/b, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH, št.
S 1729113, reg. št. 4585, izdala UE Ljutomer. gne-158617

Devinar Maša, Karingerjeva ulica
28, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101639696. gnl-158810
EVROGLOBAL D.O.O., Struževo 3,
Kranj, zavarovalno polico, št. AO 574956,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnh-159214
Hren Borut, Dražica 23, Borovnica, zavarovalno polico, št. 996977, izdala zavarovalnica Tillia d.d.. gne-158917
Kocjak Jože, Butoraj 2, Črnomelj, zavarovalno polico, št. AO0927407, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnr-158879
Kojadin Radko, Kašeljska cesta 48/e,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 8325, izdala zavarovalnica Tilia. gnu-159201
Koprivnikar Jurij, Beblerjev trg 1, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 4404711150
veljavnost 13. 4. 2004-13. 4. 2005 s 50%
popusta, izdala zavarovalnica Triglav d.d..
m-935
Kralj Silva, Gorenje Kamence 23,
Novo mesto, zavarovalno polico, št.
AO00101635522, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnm-159184
Kranjc Jure, Ratež 54, Brusnice, zavarovalno polico, št. AO 00101690119,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnr-159179
Krivograd Marija, Kotlje 4/c, Kotlje, zavarovalno polico, št. 11033006, izdala zavarovalnica Grave d.d.. gni-158588
Kuč Šefko, Ulica Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, zavarovalno polico, št. 1003640, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnd-159018
Majerle Jana, Železničarska 10, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 999085, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnm-158734
Malavašič Peter, Grolcev grič, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 651801, izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-158885
Marinič Albert, Loka 38, Starše, zavarovalno polico, št. AO688734, izdala zavarovalnica Slovenica. m-936
Mikec Jolanda, Sr. Bitnje 42, Žabnica,
zavarovalno polico, št. 181849, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gng-159190
Novak Olga, Kvedrova ulica 5, Ptuj, zavarovalno polico, št. 00101584708, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnp-159181
Pajtler Štefan, Ruska 10, Maribor, zavarovalno polico, št. 00101625750, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. m-927

Petrič Tanja, Ambrožev trg 39, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 662172.
gnq-158730
Pilić Nened, ulica svobode 29, Piran – Pirano, zavarovalno polico, št.
214554, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnm-159109
Podpečan Branko, Župelevec 48, Kapele, zavarovalno polico, št. 635303, izdala zavarovalnica Slovenica. gns-158603
Sršen Stanislav, Stojanski vrh 17,
Cerklje ob Krki, zavarovalno polico, št.
655886, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnt-158602
Strugar Louč Mirjana, Trboje 3, Kranj,
zavarovalno polico, št. 925238, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnt-158627
Štefanič Alenka, Ulica 1. maja 6, Metlika, zavarovalno polico, št. 526688, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnp-158731
Tomažič Robert, Ostrožno Brdo 34,
Prem, zavarovalno polico, št. 4142000119,
izdala zavarovalnica Slovenica – filiala Koper. gns-158853
Zajc Anton, Lampetova ulica 17, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO646905,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnm-158759
Žagar Ivan, Potok 1/a, Vas, zavarovalno polico, št. 92762, izdala zavarovalnica
Tilia d.d.. gnv-158850

Spričevala
Ambrožič Maja, Seidlova 22, Novo mesto, spričevalo o končanem razredu devetletne OŠ, št. delovodnika 53/2002 z dne
21. 6. 2002. gnl-158860
Arh Barbara, Bergantova 8, Trzin, diplomo srednja šola tehničnih strok in osebnih
storitev. gni-159092
Barišič Katja, Gozdna ulica 18, Hoče,
spričevalo 1. letnika srednje gr. šole v Mariboru, izdano leta 2001. m-932
Boškin Andrejka, Tomšičeva ulica 2,
Izola – Isola, diplomo srednje pedagoške
in naravoslovno – matematične šole Koper. gnj-158837
Brezovnik Sandi, Slape 92, Ljubljana-Polje, diplomo Srednje elektrotehnične
šole, Ljubljana, Vegova 4. gnl-158635
Dabižljević Ivan, Pot na Rakovo jelšo
181, Ljubljana, spričevalo 1. letnika srednje ekonomske šole v Ljubljani, Prešernova 6, izdano leta 2000. gnb-158770
Dolenc Andrej, Vošnjakova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
VII Gimnazije Ljubljana Vič, izdano leta
1978. gnk-159186
Drnovšek Marjeta, Zagozd 4, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu in 4. letnika srednje gospodinjske šole nadaljevalni program (3+ 2), izdano leta 1998.
gnf-158924
Dukadinović Maja, Glavni trg 1, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu in za 3.
letnik Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta 2003. m-928
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Grobelnik Marjan, Dolenjska cesta 40,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne elektro kovinarske šole v Ljubljani, izdano leta 1975. gnk-158986

Jeromel Tina, Ulica Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-158758

Gubenšek Primož, Mirna pot 7, Celje, indeks, št. 81486636, EPF Maribor.
m-938
Hleb Anica, Robindvor 72, Dravograd,
indeks, št. 18991003, Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnd-158943
Imerovič Nives, Skolibrova 8, Ormož,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 1996. gne-158742
Jež Jure, Dragomer, Dragomerška cesta 47, Brezovica pri Ljubljani, maturitetno
spričevalo in spričevala od 1 do 4. letnika
Gimnazije Ledina. gnm-158884
Klakočar Špela, Sr. Bela 41/a, Preddvor, spričevalo 3. letnika Ekonomske
gimnazije v Kranju, izdano leta 2003.
gno-158607
Kovaček Anton, Starše 68, Starše, diplomo SERŠ Maribor – elektrikar energetik
leta 1986. m-923
Krznar Metka, Groharjeva 10, Kamnik,
indeks, št. 21013324, Fakulteta za družbene vede leto izdaje 1997. gnq-159255
Kuhar Gregor, Dol. prekopa 35, Kostanjevica na Krki, indeks, št. 18020366,
Filozofska fakulteta leto izdaje 2001.
gnr-158933
Narath Metka, Jančerjeva 6, Maribor,
diplomo ter spričevala za 3. in 4. letnik
Pedagoške šole Maribor – smer knjigar,
knjižničar leta 1985, 1986. m-922
Ocepek Kristina, Rjava cesta 6, Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem izpitu
Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, izdano leta 2000.
gne-158642
Pintarič Zdenka, Krallova 26, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole Brežice, izdano leta 1968.
gng-158865
Smolej Petra, Titova 82, Jesenice, spričevalo 2. letnika srednje šole Jesenice.
gno-158857
Šogorič Rok, Račica 12C, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 4. letnika gimanzije Litija,
izdano leta 2002. gng-159290
Tekavčič Anja, Višnje 1A, Grosuplje,
spričevalo o poklicni maturi srednje zdavstvene šole v Ljubljani, Poljanska cesta 61,
izdano leta 2004. gns-159303
Toplak Miran, Podvinci 7A, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole Maribor – poklic avtoklepar,
izdano leta 1974. m-940
Vajsbaher Vesna, Potrčeva 32, Ptuj,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizma v Mariboru 23. 6. 1989. m-929
Vehovec Darko, Trg 4. aprila 11, Mežica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojno kovinske šole Ravne na Koroškem,
izdano leta 1974. gnm-158834
Vuruna Dalibor, Cesta dveh cesarjev
108/j, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gns-158828

Zupančič Aleš, Mekinje nad Stično 27,
Ivančna Gorica, diplomo srednje šole za
trgovinsko dejavnost. gnu-158751

Ostali preklici
Agnič Domen, Dolenska cesta 369,
Škofljica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-489/98, VČ
1406/98, izdala Luška kapitanija Koper.
gnx-159298
Ajrizi Gan, Zg. Verjane 22, Sv.trojica v
Slov.goricah, delovno knjižico. m-939
Avtotaxi Lulić Said s.p., Novosadska 16, Ljubljana, izvod licence za vozilo WV Sharan 1,9TDI z reg. št. LJ
P1-40T, št. 001246/2813/12-BGD36/2002.
gnl-159035
Balkovec Jože, Drenovec 12/a, Vinica,
orožni list, št. OL 000004414. gnk-159111
Balkovec Jože, Drenovec 12/a, Vinica,
izkaznico vojnega veterana, št. D-001161,
izdana 1. 7. 1999. gnl-159110
Barlič Tomislav Tomaž, Cesta Andreja Bitenca 44, Ljubljana, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3258/97 VČ – 1146/97, izdala 16. 6.
1997. gnk-159061
Bilič Vitomir, Gorazdova ulica 17, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-907/98, VČ1075/98, izdala
Uprava RS za pomorstvo. gnr-158754
Bojc Lenča, Srednje Gameljne 56,
Ljubljana Šmartno, delovno knjižico.
gnx-159198

Stran

Klarica Milan s.p., Jadranska cesta
90, Ankaran – Ankarano, licenco evrpske
skupnosti za vlečno vozilo Reno z registrsko oznako KP 93-83P, z veljavnostjo od
10. 5. 2004 do 17. 12. 2007 in je vezana
ne licenco številka 1072. gnp-158989
Kosec Miloš, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala gimnazija Poljane. gnk-158911
Kosmač Ivan s.p. – Avtoprevozništvo, Ter 40, Ljubno ob Savinji, bilateralno zeleno dovolilnico za Jugoslavijo s
kodo D082307 in serijsko številko 3452.
gnz-158996
Kranjc Polona, Grabe 13A, Središče ob
Dravi, delovno knjižico. gnl-159185
KREBE TIPPO d.o.o., Špelina ul. 19,
Maribor, kotelno knjižico za parni vročevodni kotel, Vaporax 600 s tov.št. 1042
SA – 371, voden pod št. Maribor-44.
gnv-159025
Krneža Fridolin, Turnerjeva 2, Rače,
potrdilo o uspešnoopravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence, št. 604626, izdano 26. 5.
1997, izdalo podjetje Inter-es Ljubljana.
gnd-158793
Kurtanjek Luka, Študentovska 3A,
Idrija, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-606, VČ 5526.
gnr-159204
Kurtanjek Luka, Študentovska 3A, Idrija, izpit za GMDSS/VHF postajo številka
26292-461/03. gnq-159205

Brdajs Bojan, Miklošičeva 1/B, Domžale, delovno knjižico. gnt-159256

Lukša Boštjan, Senožeti 17, Zgornja Besnica, študentsko izkaznico, št.
63020100, Fakulteta za računalništvo in
informatiko v Ljubljani. gni-159213

Černelč Franci, Podgorje pri Pišecah
70, Pišece, študentsko izkaznico, št.
71001477, Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnq-159055

Mesar Gregor, Šepulje 1C, Sežana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. -, izdala Ministarstvo mora, turizma,
prometa i razvitka. gne-159292

Djordjevič Nikola, Polana 17, Jurklošter,
certifikata št. 016688 za prevoz nevarnega blaga v cestnem transportu izdan 16. 3.
2002 MNZ Ljubljana.. m-941

Mesar Milan, Šepulje 1C, Sežana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-01667/93, izdala Luška kapitanija
Koper. gnc-159294

Dujmovič Saša, Ul. Slavka Gruma 24,
Novo mesto, delovno knjižico, ser. št. A
0377663, reg. št. 41355, izdala UE Novo
mesto. gnq-158605
Hendija Miran, Loke 23, Trbovlje, delovno knjižico. gnz-159171
Hočevar Špela, Loka 74, Loka pri Zidanem Mostu, delovno knjižico, reg. št.
15171, serija A 0344767. gnk-158736
HRIB d.o.o. Dobje pri Planini, Večje
brdo 8, Dobje pri Planini, potrdilo o priglastvi prevozov za lastne potrebe za vozilo
CE 19-85L, štev. G-2001731. gno-159032
Hudej Ida, Ulica bratov Vošnjakov 5,
Celje, potrdilo o opravljenem prezkusu
strokovne usposobljenosti za opravljanje prevozov v cestnem prometu, izdano 26. 4. 1997, izdala GZ Slovenije.
gnt-158727
Janše Kristina, Robindvor 38, Dravograd, študentsko izkaznico, št. 41960058,
Medicinska
fakulteta
v
Ljubljani.
gnp-159056

Mesar Rok, Šepulje 1C, Sežana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
-, izdala Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. gnd-159293
Milavec Ivana, Brodarjev trg 12, Ljubljana, delovno knjižico. gng-158990
Milosič Milan, Šarhova 20, Maribor, delovno knjižico. m-930
Ogrizek Aleksander, Stranje 24B,
Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico,
št. 98003134, Pedagoška fakulteta v Kopru. gng-159065
Parma Sabina, Smareglieva 37, Izola
– Isola, delovno knjižico. gnq-159180
Pinter Boštjan, Vuhred 49, Vuhred, licence št. 008832 idane dne 25. 6. 1999
s strani Obrtne zbornice Slovenije, veljavnost do 25. 6. 2004. gnv-158700
Pirman Antonija, Puterlejeva 21,
Ljubljana, potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja, št. 328, izdano 20. 8. 1997.
gnd-158893

Stran
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Pirnat Anton, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-158927

Smrekar Uroš, Dragovšek 16, Šmartno
pri Litiji, delovno knjižico. gnb-159295

Uršič Dejan, Suhadole 38/c, Komenda,
delovno knjižico. gnd-159193

Pustoslemšek Vladimir, Destradijev trg
10/a, Koper – Capodistria, dovolilnico za
parkiranje, št. 13639, izdala Mestna občina
Koper. gnj-158687

Suhoveršnik Janez, Dol 9, Gornji
grad, potdilo za varno delo s traktorjem
in traktorskimi priključki, izdano leta 2003.
gnf-158741

Uršič Vinko, Trubarjeva 27, Celje, preklic orožnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
72/2004. gnc-158969

Resnik Sebastjan, Klanec 4A, Gabrovka, službeno izkaznico, št. 0080776-F.
gni-158892

Tomažič Marijan, Poljanska cesta 70, Gorenja vas, delovno knjižico. gnm-159159

Rojc Mitja, Tržaška 12, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2961/94. gnm-158859
Sajk Valter, Strunjan 70/a, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gng-158590

Tomšič Vili, Viška cesta 49, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-159285
Trunkelj Irena s.p., TRANSPORT
TRUNKELJ, Podlisec 2, Dobrnič, hrvaške
dovolilnice, št. EO 42667, EO 42668 in EO
42669. gnc-158994

Uršič Vinko, Trubarjeva 27, Celje,
preklic orožne listine dovolenja za posest, objavljeno v Ur. l. RS, št. 72/2004.
gnb-158970
Vovk Ksenja, Osp 20, Črni Kal, delovno
knjižico. gnt-158852
ZETIT d.o.o., Beblerjev trg 8, Ljubljana,
licence za vozilo z oznako LJ U7-38X s
številko EU 000089. gnl-159260

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-12.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpis za koncesijo gradnje
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave

5033
5033
5033
5035
5036
5038
5038
5038
5038
5038
5039
5039
5054
5055
5065
5077
5077
5079
5079
5079
5080
5080
5085
5088
5090
5150
5151
5154

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po Zakonu o poštnih storitvah
Objave po Zakonu o telekomunikacijah
Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklici skupščin
Nasprotni predlog
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Spremembe
Ljubljana
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

5159
5159
5161
5161
5161
5161
5162
5162
5162
5199
5199
5201
5201
5206
5207
5210
5210
5210
5210
5211
5213
5213
5213
5213
5214
5218
5222
5222
5223
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