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ZJN-15.G

Predhodni razpisi

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 351-03/013/2004-04
Ob-24528/04
1. Naročnik: Občina Prebold.
2. Naslov naročnika: Hmeljarska 3,
3312 Prebold, tel. 03/703-64-00, faks
03/703-64-05, e-mail: obcina@prebold.
com.
3. Datum izbire: 30. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: posodobitev nepokritih
športnih objektov pri OŠ Prebold, kraj
izvedbe Prebold.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 95%, reference 5%, izbira:
najvišje zbrano število točk glede na merila
za dodelitev naročila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: CM Celje d.d., družba
za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje.
7. Pogodbena vrednost: 53,167.032
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
75,800.673 SIT, 65,391.991,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: zmanjšan predviden obseg del,
pogodba sklenjena v okviru razpoložljivih
proračunskih sredstev.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka
objave
predhodnega
razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
10. 9. 2004.
Občina Prebold

Storitve
Št. 404-08-399/2004-10
Ob-24379/04
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, Oddelek za
nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat,
Dušan Cirar, vodja izvedbe javnega
naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48,
01/471-23-43,
faks
01/431-90-35,
elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.
si, dusan.cirar@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 259/2004-ODP.
II.2.3) Kategorija storitve: storitev po
prilogi IA Zakona o javnih naročilih, in sicer
pod št. 6. ﬁnančne storitve, a) zavarovalniške
storitve.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
zavarovanje prevoznih sredstev MORS
(cestnih motornih vozil, zračnih in vodnih
plovil), ca. 450,000.000 SIT.
Zavarovanje vozil:
– osebna,
– tovorna,
– avtobusi,
– priključna vozila, delovni stroji,
– preizkusne tablice (brez motociklov),
– motocikli,
– tirna vozila (vagoni serije SMMP).
Zavarovanje zračnih plovil:
– helikopterji:
– BELL 412,
– BELL 206,
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– COUGAR AS-532-AL;
– letala:
– ZLIN 242,
– ZLIN 143,
– PILATUS PC-9,
– PILATUS PC-9M z nadgradnjo,
– TURBOLET L 410,
– PILATUS PC-6 (Turbo Porter).
Zavarovanje vodnih plovil:
– patruljna ladja SUPERDVORA MK II,
– patruljni čoln ANTARKTIK OPEN,
– patruljni čoln NOVOMARINE HD 7,
– gumi čoln ZODIAC F-530;
– storitev po prilogi IA Zakona o javnih
naročilih, in sicer pod št. 6. ﬁnančne storitve,
a) zavarovalniške storitve.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: september 2004.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil naročnik: 404-08-399/2004.
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: 9. 9. 2004.
Ministrstvo za obrambo

Javni razpisi
Blago
Št. 260-4/04-23

Ob-24501/04

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 64 z dne 11. 6. 2004
za izvedbo JN »Teledirigiran RTG aparat za
diaskopijo« 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
Št. 6/09-04

Ob-24534/04

Ustavitev postopka
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, ustavlja postopek
oddaje javnega naročila po odprtem
postopku »Notranja oprema za objekt
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službe za oskrbo in vzdrževanje«, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 88-90, dne 13. 8.
2004, Ob-21766/04. Predmetno javno
naročilo bo oddano na podlagi novega
postopka, predvidoma naslednje leto.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 3511-2/2004-78
Ob-24771/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 81-84 z dne
30. 7. 2004, je bil objavljen javni razpis
»Dobava in montaža opreme za OP
blok, centralno sterilizacijo in intenzivno
terapijo Onkološkega inštituta Ljubljana«
(Ob-21151/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00, 102/00 in 4/04) podaljšujemo rok
za predložitev ponudb na 21. 9. 2004 do
12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 21. 9.
2004 ob 13. uri. Čas, v katerem se lahko
prevzame razpisno dokumentacijo je vsak
delovni dan do 21. 9. 2004 med 9. in 12.
uro. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Ministrstvo za zdravje
Ob-24701/04
Popravek
V javnem razpisu za infuzijske in transfuzijske sisteme, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 54-55 z dne 21. 5. 2004,
Ob-13955/04, se novi rok za oddajo ponudbe
in IV.3.7.2) točka pravilno glasita:
Novi rok za oddajo ponudb: 24. 9. 2004
do 10. ure na naslov pooblaščenega
naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 24. 9. 2004 ob 11. uri.
Ministrstvo za zdravje
Št. 447/04

Ob-24618/04
Popravek
V javnem razpisu za nakup endoskopske
opreme, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
98-99 z dne 10. 9. 2004, Ob-23751/04, se
popravi točka IV.3.3) in se pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 10. 2004 do 10.
ure (in ne 15. 7. 2004 do 10. ure kot je bilo
navedeno v predmetni objavi).
Klinični center Ljubljana

Št. 34/04
Ob-24366/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
počitka Mengeš, kontaktna oseba: Majda
Zalokar, Glavni trg 13, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. 01/723-73-39, faks 01/723-73-47.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Dom počitka Mengeš, kontaktna
oseba: Majda Zalokar, Glavni trg 13, 1234
Mengeš, Slovenija, tel.01/721-91-80, faks
01/721-91-85 (pripis: »razpis - Mengeš«).
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: živila in material za
prehrano.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom počitka Mengeš,
glavni trg 13, 1234 Mengeš.
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ne.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg
1.meso,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. mleko,
6. mlečni izdelki,
7. kruh,
8. pecivo,
9. slaščičarski izdelki,
10. sadje,
11. zelenjava,
12. sadni sokovi,
13. testenine,
14. čaji,
15. zmrznjena zelenjava,
16. splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ﬁnančna zavarovanja.
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: pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila
1. izjava o nezavajajočih podatkih,
2. potrdilo o registraciji,
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega
kaznivega ni bil pravnomočno obsojen,
4. da proti ponudniku ni bil uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaj
ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega namen je prenehanje poslovanja;
če poslovanje ponudnika vodi izredna
uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države v kateri ima
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati,
2. da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila
1. v zadnjih 3 letih obiskoval vsaj 4
pogodbene partnerje;
2. zagotavlja letne količine;
3. 30-dnevni plačilni rok;
4. dostava fca skladišče naročnika;
5. odzivni čas 24 ur;
6. zagotavljanje higiene živil in kontrola
kakovosti.
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: omejni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 2, največ 10.
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. 10. 2004.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačila
na račun Doma počitka Mengeš št.
01100-6030267127,
odprt
pri
UJP
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 10. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 28. 10. 2004.
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: 13. 12. 2004
ob 12. uri v prostorih Zavoda, Glavni trg 13,
1234 Mengeš.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 9. 9. 2004.
Dom počitka Mengeš
Št. 19/2004
Ob-24367/04
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:
kurilno olje ekstra lahko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Ankaran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
460.000 l.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
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. členom ZJN-1-UPB1,
natančno opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o
ﬁnančnem poslovanju – zadnji BON 1/P in
potrdilo bank o ponudnikovi solventnosti.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: dokazila, da je kurilno olje ekstra
lahko v skladu s predpisi za tovrstno blago;
lastna licenca za prevoz kurilnega olja
ekstra lahko.
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: 19. 10. 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. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2004
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: 8. 9. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-24372/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, kontaktna oseba: prof.
dr. Miha Drofenik, Smetanova ulica 17, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/22-94-401,
faks +386/2/25-27-774, elektronska pošta:
fkkt@uni-mb.si, internetni naslov: www.
atom.uni-mb.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) Opis: dobava merilnega sistema
za merjenje močnostnih elektromagnetnih
izgub v frekvenčnem področju do 3MHz.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je merilni sistem
za merjenje močnostnih izgub mehkomagnetnih feritnih keramičnih materialov
do 3 MHz.
Za oddajo javnega naročila bo izveden
omejeni postopek. Z javnim razpisom bo
naročnik ugotovil usposobljenost ponudnikov za dobavo merilnega sistema za
močnostne izgube.
Naročnik bo na podlagi v razpisni
dokumentaciji opredeljenih meril in tehničnih
speciﬁkacij izbral ponudnika, s katerim bo
sklenil ustrezno pogodbo. Kot merilo za izbiro
najugodnejše ponudbe, bo konkurenčna
cena, tehnične karakteristike, dobavni rok,
reference dobavitelja, možnost servisiranja,
poznavanje feritne problematike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17,
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ena
naprava za merjenje močnostnih izgub do
3 MHz.

II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dobava opreme se izvede v 30
dneh po podpisu pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila
1. potrdilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu (izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence);
2. ustrezno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno (izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence);
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen (potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco);
4. izpolnjen obrazec »izjava o nezavajajočih podatkih«;
5. izpolnjen obrazec »prijava«;
6. izpolnjen obrazec »izjava«.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, 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;
potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež)
– potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
2. potrdilo, da je ﬁnančno sposoben –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni:
a) obrazec BON 1,
b) obrazec BON 2 oziroma
3. izpolnjen obrazec »ponudba«;
4. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati 30 dni po datumu, ki je določen
za sprejem odločitve o izbiri najugodnejše
ponudbe;
5. izjava banke, da bo dobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil ob sklenitvi pogodbe.
Veljavnost garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti je še vsaj en dan po
preteku roka za dokončno izvedbo posla.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. potrdilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi:
a) seznam najpomembnejših razvojnih
projektov na področju močnostnih feritov v
zadnjih treh letih z vrednostmi in datumi,
b) dokazilo, da ima izkušnje pri visokofrekvenčnih meritvah feritov.
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.2) Merila za oddajo:
1. tehnične karakteristike 30%,
2. konkurenčna cena 30%,
3. reference dobavitelja 10%,
4. možnost servisiranja 10%,
5. dobavni rok 10%,
6. poznavanje feritne problematike
10%.
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: 18. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun FKKT Univerze v Mariboru št.
01100-6090105554 odprt pri UJP Slovenska
Bistrica (naročniku je pred prevzemom
razpisne dokumentacije potrebno posredovati podatke o podjetju, ki prevzema
razpisno dokumentacijo t.j. naziv, naslov,
davčno številko ter kontaktno osebo z
navedbo telefonske številke in elektronske
pošte).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 10. 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: 3 mesece od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije imenovani
s strani naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2004
ob 12. uri, Dekanat FKKT, Smetanova ulica
17, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
Ob-24374/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba:
Mateja Kocman, univ. dipl. ek., Metelkova 9,
Ljubljana, Slovenija, tel., 01/300-39-53, faks
01/300-39-12, elektronska pošta: Chc@zd-lj.
si, internetni naslov: www.zd-lj.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: JR-19/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava žlahtnih zlitin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
žlahtnih zlitin za obdobje sedmih mesecev
od 1. 12. 2004 do 30. 6. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2004 in/ali konec
30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in
bančna garancija 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: registracija dejav-
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nosti, dovoljenje 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
opravljanje dejavnosti; potrdilo o nekaznovanju; potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije; vse kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava, da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki
je povezano s poslovanjem – ponudnik
predloži izpolnjeno izjavo o referencah z
izjavo o kakovosti opravljanja del.
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.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 3, največ 7.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: JR-19/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika št. 01261-6030921845,
sklic model 94026-280-94.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
ob 11. uri, Metelkova 9, Ljubljana, prostori
Uprave, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-24375/04
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 – Alenka Rome, Kolodvorska
2, SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel. +386/
1/475-21-89,
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.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup dveh avdio mešalnih miz.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.24.20-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2
kosa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
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 naročila
– Public Procurement pod oznako Javno
naročilo RTV 050/2004.
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 050/2004.
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 050/2004.
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 050/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena,
2. tehnična ustreznost,
3. garancija,
4. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
050/2004-E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 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 050/2004-E-ODP/B)
in z navedbo davčne številke in sedeža
podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: 30. 9. 2004
ob 11. uri; velika sejna soba 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: 9. 9. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-24399/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kemijski inštitut, kontaktna oseba: mag.
Janez Toplišek, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 47-60-337, faks
47-60-300, elektronska pošta: janez.toplisek@ki.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Kemijski inštitut, kontaktna
oseba: dr. Milan Hodošček, Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 47-60-278,
faks
47-60-300,
elektronska
pošta:
milan@cmm.ki.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.1.2) 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: Vrana-9.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: 80
računalnikov z dodatno mrežno in ostalo
opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 80
računalnikov z naslednjimi deli:
– 2x
64-bitni
procesor,
najmanj
1.6 GHz,
– osnovna plošča z integriranim mrežnim
vmesnikom histrosti 1 Gb/s,
– napajalnik,
– 1GB pomnilnika RAM,
– 120 GB trdi disk,
– ohišje.
Dodatna mrežna in ostala oprema:
– 5x 24-vratno stikalo hitrosti 1Gb/s,
– 32x mrežna kartica Intel 10/100/1000
PRO PCI,
– 600m kabel Cat6 UTP,
– 400x konektorjev Cat6 UTP,
– 1x multifunkcijska naprava (tiskalnik,
optični čitalnik) s podporo za Linux,
– 1x dostopna točka za brezžično
omrežje s podporo za Linux,
– 2x kartice PCMCIA za brezžično
omrežje s podporo za Linux,
– 5x enote DVD+-RW,
– 5x 250 GB trdi disk,
– 3x zunanje ohišje za trdi disk z
vmesnikom USB 2.0 Hi-Speed in Firewire,
– 8x 1GB RAM, enaki kot zgoraj
navedeni,
– 5x napajalnik, enaki kot zgoraj
navedeni,
– 4x graﬁčna kartica s programabilnim
graﬁčnim procesorjem,
– 3x zvočna kartica PCI,
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– 5x optična miš USB,
– 3x tipkovnica USB US.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
predplačil ni. Plačilo računa 30 dni po
podpisu prevzemnega zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o dobavi bo
sklenjena z enim samim dobaviteljem.
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 registra o registraciji
ponudnika (fotokopijo izpiska overi s
podpisom in žigom ponudnik),
– ostala dokazila bo naročnik zahteval
le od izbranega ponudnika (navedeno v
razpisni dokumentaciji). Če bo zaradi teh
dokazil izbrani ponudnik izločen (zavrnjen),
ima naročnik pravico izbrati naslednjega
najugodnejšega ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
ali BON 3 (ne starejše od 30 dni).
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji (stroški lastništva in dosedanje izkušnje
pri poslovanju).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 10. 2004 do
9. 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: 11. 10. 2004
ob 12. uri; sejna soba Kemijskega inštituta,
Hajdrihova 19, 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: 10. 9. 2004.
Kemijski inštitut
Ob-24402/04
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@komunala-kranj.si,
internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Komunala Kranj, javno
podjetje, d.o.o., kontaktni osebi: Marko
Mrgetič, univ. dipl. biol., Blaž Bajželj, univ.
dipl. biol., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/281-13-80, faks

04/281-13-81, elektronska pošta: margetic@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
centrifuga za dehidracijo blata na
Centralni čistilni napravi Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralna čistilna
naprava Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,7 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava,
montaža (vključno z demontažo obstoječih
naprav) in zagon sistema za dehidracijo
anaerobno stabiliziranega blata na Centralni
čistilni napravi Kranj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2004 in/ali konec
30. 6. 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.
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 o zavarovanju odgovornosti za škodo.
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:
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 13. 10. 2004.
Cena: 6.000 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 Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer
navedite namen plačila: »plačilo razpisne
dokumentacije za centrifugo na CČN
Kranj«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 10. 2004 ali 40 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 31. 12. 2004 in/ali 72 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: 20. 10. 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: 10. 9. 2004.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-24499/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
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:
medicinski potrošni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
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.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: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila
je 75 dni od datuma prevzema blaga.
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
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zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal
minimalno zahtevano pravno-statusno,
ekonomsko in ﬁnančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila
in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti
prijavitelju ni uveden postopek prisilne
poravnave, likvidacije ali stečajni postopek
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilna odločbe; potrdilo ne
sme starejše od 60 dni na dan določen za
predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil
kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga
izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo
banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo
obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
8.1 da zagotavlja razpisane vrste in
količine blaga na katerega se prijavlja (velja
za skupine 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 in 65);
8.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga iz skupine oziroma skupin, na
katere se prijavlja (velja za skupine 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33 in 34);
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v speciﬁkaciji zahtev naročnika in v prilogi
5.a k speciﬁkaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo in poskrbljeno za odvoz
celotne embalaže, ki je predmet dostave
blaga;
11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet
pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. CE certiﬁkat za vse ponujene vrste
blaga iz razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Uradni list RS, št. 81-84 z
dne 30. 7. 2004, Ob-20666/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 19. 10. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno
dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno
pri skupini za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja), vsak delovni dan med 11. in
13. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD:
Medicinski potrošni material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 10. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 25. 11. 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: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje
ponudnika, za kar bodo predložili pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
15. 12. 2004 ob 12.30; v pisarni vodje
nabave
medicinskega
zdravstvenega
potrošnega materiala, Monika Lepoša, univ.
dipl. ek. (zgradba Uprave).
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:
Ocenjena letna vrednost naročila je
400,000.000 SIT z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN-1.
Prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin
na katere se prijavlja (velja za skupine 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33 in 34).
Pri skupinah 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 in
65 se lahko prijavitelj prijavi na posamezno
vrsto blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-24500/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
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:
reagenti in kemikalije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila
je 75 dni od datuma prevzema blaga.
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: naročnik bo ugotavljal
minimalno zahtevano pravno-statusno,
ekonomsko in ﬁnančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila
in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem in da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti
prijavitelju ni uveden postopek prisilna
poravnave, likvidacije ali stečajni postopek
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilna odločbe; potrdilo ne
sme starejše od 60 dni na dan določen za
predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil
kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga
izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo
banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo
obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
8.1 da zagotavlja razpisane vrste in
količine blaga na katerega se prijavlja (velja
za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 in
12);
8.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz skupine oziroma skupin,
na katere se prijavlja (velja za skupine 6,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 in 26);
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v speciﬁkaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo in poskrbljeno za odvoz
celotne embalaže, ki je predmet dostave
blaga;
11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet
pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. CE certiﬁkat za vse ponujene vrste
blaga iz razpisa.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Uradni list RS, št. 93 z dne
20. 8. 2004, Ob-22070/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 20. 10. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno
dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno
pri skupini za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja), vsak delovni dan med 11. in
13. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD:
Reagenti in kemikalije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 10. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 26. 11. 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: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje
ponudnika, za kar bodo predložili pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
15. 12. 2004 ob 12. uri; v pisarni vodje
nabave
medicinskega
zdravstvenega
potrošnega materiala, Monika Lepoša, univ.
dipl. ek. (zgradba Uprave).
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: ocenjena
letna vrednost naročila je 180,000.000 SIT
z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN-1.

Prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih vrst blaga in količin iz skupine
oziroma skupin na katere se prijavlja (velja
za skupine 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 in 26).
Pri skupinah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 in
12 se lahko prijavitelj prijavi na posamezno
vrsto blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 121
Ob-24503/04
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:
http://www.fe.uni-lj.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: JR-RO/5-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
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: računalniška oprema v obsegu, ki je naveden v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbe v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– bančna garancija 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: rok
plačila opreme je 45 dni od dneva dobave.
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: so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status:
1. dokazilo o registraciji (izpisek iz
sodnega ali drugega registra), da je ponudnik
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
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predmet javnega razpisa oziroma veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
2. dokazilo, da ponudnik v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva
za pravosodje;
3. potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazilo o ekonomsko ﬁnančni sposobnosti ponudnika – obrazec BON 1/P;
2. potrdilo, da je poravnal vse davke
in prispevke v skladu s predpisi države v
kateri ima svoj sedež – potrdilo DURS ali
drugega pristojnega organa, glede na sedež
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: so navedena 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.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.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: JR-RO/
5-2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na račun
št.: 0110-6030708671 Urad za javna plačila
z navedbo ''JR-RO/5-2004''.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 10. 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 18. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2004
ob 12. uri, na naslovu naročnika.
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: 10. 9. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-24505/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
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d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks
01/518-83-03, elektronska pošta: milan.
stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.
dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba:
Marjan Sisinger, Šentiljska 150, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-10-33, faks
02/252-10-33, eektronska pošta: marjan.
sisinger@dars.si, internetni naslov: www.
dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-03, elektronska
pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni
naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
kontaktna oseba: vložišče – soba 107,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-67, faks 01/300-99-01, internetni
naslov: www.dars.si.
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: 030/B/04-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materialov za osebno higieno,
sanitarnega materiala in čistil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: uprava družbe in
poslovne enote – avtocestne baze naročnika
v RS.
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:
– sklop 1: materiali za osebno higieno,
sanitarni material
– sklop 2: industrijska čistila,
– sklop 3: vreče za smeti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
naročnik ne zahteva nobenih ﬁnančnih
garancij.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih
sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi
vzorca pogodbe, ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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 razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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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.
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:
B2) merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 030/B/04-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2004.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je
mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo
mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
Banki Celje d.d., št. 06000 – 0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 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 120 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
ob 9. uri, DARS d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
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: 10. 9. 2004.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d.
Ob-24506/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks
01/518-83-03, elektronska pošta: milan.
stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.
dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba:
Marjan Sisinger, Šentiljska 150, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-10-33, faks
02/252-10-33, elektronska pošta: marjan.
sisinger@dars.si, internetni naslov: www.
dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna
oseba: Milan Stevanovič, Grič 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks
01/518-83-03, elektronska pošta: milan.
stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.
dars.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
Kontaktna oseba: vložišče – soba 107,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-67 faks 01/300-99-01, internetni
naslov: www.dars.si.
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: 029/B/04-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pomožnih materialov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: uprava družbe in
poslovne enote – avtocestne baze naročnika
v RS.
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:
– sklop 1: zeleni program,
– sklop 2: pomožni materiali,
– sklop 3: kemijski materiali,
– sklop 4: elektro materiali.
II.3 Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,440.000 SIT, kolikor predračuni
ponudnika ne presegajo znesek 30,000.000
SIT. Menična izjava s priloženo bianco
menico v višini 750.000 SIT, kolikor
predračuni ponudnika ne presegajo znesek
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih
sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi
vzorca pogodbe, ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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 razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 029/B/04-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2004
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je
mogoče vsak dan od 8 do 12 ure. Plačilo
mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
Banki Celje d.d., št. 06000 – 0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
ob 11. uri, DARS d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
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: 10. 9. 2004.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d.
Ob-24593/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
kontaktna
oseba:
Andreja
Žganec,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/29-14-336, faks 01/29-14-833,
elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.
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: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: 30
Ni-Cd baterij tipa M izdelano po tehnologiji FNC (poIEC 623 točka 2.1), po
18 celic s kapaciteto v razponu od 250 Ah
do 270 Ah, za potniške vagone.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: SŽ-CD
Ptuj, Osojnikova 6, 2250 Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 30
Ni-Cd baterij tipa M izdelano po tehnologiji
FNC.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 13. 9. 2004 in/ali konec
9. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 4,900.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni
rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:

– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu 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 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, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
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 sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. drugi pogoji, potrebni za izvedbo
javnega naročila:
a) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
b) da dokaže svojo sposobnost za
izvedbo posla s tehnološkega vidika;
c) podpisane izjave najmanj treh
železniških uprav, da uporabljajo baterije
ponudnika.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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. stroški vzdrževanja,
3. jamstvo za kakovost.
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 18. 10. 2004.
Cena: 2.000 SIT + 400 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila na Transakcijski račun št. 02923-0019346887
pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki
pa 10 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne
osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 10. 2004 ali 36
dni od odposlanja obvestila do 12. ure v
tajništvu Centra za Nabavo, Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana.

Št.

101 / 17. 9. 2004 /

Stran

6293

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. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2004
ob 9. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 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: 13. 9. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 4022-428/04-3
Ob-24596/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Lucija Breskvar, udig, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-27, faks
01/306-17-49, elektronska pošta: lucija.
breskvar@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna
oseba: Lucija Breskvar, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-27, faks
01/306-17-49, elektronska pošta: lucija.
breskvar@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, kontaktna oseba:
Vesna Klement, Trg MDB 7, II. nadstropje,
soba št. 213, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-17-00, faks 01/306-17-49,
elektronska pošta: vesna.klement@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet,
kontaktna oseba: Vesna Klement, Trg
MDB 7, II. nadstropje, soba št. 213, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-00,
faks 01/306-17-49, internetni naslov: www.
ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
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: št. javnega naročila
04/301538.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava soli za zimsko službo v sezoni
2004/05.
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: 4.200 t
v razsutem stanju in 300 t v vrečah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2004 in/ali konec
31. 3. 2005.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene cene in veljavnostjo 93 dni
po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni 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: 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: navedeni v razpisni
dokumentaciji po pravilih ZJN-1/42.a člen ali
obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev
iz 42.a člena ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za dejavnost in ima odločbo
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da 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
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega
poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima 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:
– skupni prihodek ponudnika v preteklem
letu mora presegati šestkratno vrednost
njegove ponudbe, imeti mora pozitivni
poslovni izid v preteklem letu;
– BON-1 in BON-2 ter izjava banke o
povprečnem stanju na TTR v zadnjih šestih
mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– zagotovljene morajo biti tehnične
zmogljivosti (prevozna sredstva) za izvedbo
naročila – predložiti dokaz;
– 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);
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– seznam pogodb v izvajanju;
– seznam vodilnih in ostalih zaposlenih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 4022-428/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo
vsak dan med 8. in 12. uro. Stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravnajo z
virmanom na transkakcijski račun št.
01261-0100000114, sklic na št. 09000-121,
odprt pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2004
ob 10.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
mala sejna soba v 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: 13. 9. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 17122-05-403-85/2004/1 Ob-24612/04
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4,
1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/
1/472-40-54, faks ++386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
Republika
Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Marinka Hlade, Cankarjeva 4,
1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-43-83, faks ++386/1/472-57-91.
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: 403-85/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava daktiloskopskega potrošnega
materiala za forezične preiskave.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MNZ GPU Ljubljana,
Vodovodna 93a, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
so podane za obdobje dveh let, dobave so
sukcesivne. Opis in okvirna količina blaga
sta podana v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev.
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 naročil
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,
ekonomske in ﬁnančne sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: registracija podjetja, potrdilo o
nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti – obvezna dokazila: podatki
o ﬁnančnem stanju (BON-1/P), potrdilo
poslovne banke o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: vzorci ponujenega blaga.
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.
V.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. ﬁnančno stanje.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 403-85/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 10. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40308504. 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 le-te po
pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji
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s strani davčnega urada, kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 10. 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: 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: 13. 10. 2004
ob 11. 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: 13. 9. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-24613/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, Republika Slovenija,
tel. 01/307-75-03, faks 01/433-04-09,
elektronska pošta: Jure.Ahačič@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
1.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba Jure
Ahačič, Miklošičeva 24, pritličje, vložišče,
soba št. 51, 1507 Ljubljana, Republika
Slovenija.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva
24, pritličje, vložišče, soba št. 51, 1507
Ljubljana, Republika Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 0309-5/8-04-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup 6
službenih vozil (v nadaljevanju: novo
vozilo oziroma vozilo), in sicer: sklop 1:
osebno vozilo od vključno 1300 ccm do
vključno 1600 ccm, sklop 2: osebno vozilo
od vključno 1500 ccm do vključno 2000 ccm.
Količina novih vozil za posamezen sklop je:
za sklop 1 je 5 kosov enakovrstnih (enaka
znamka, tip in opremljenost) vozil, za sklop
2 je 1 kos. Predmet javnega naročila se
izvaja po sistemu staro za novo, to je nakup
novih vozil s strani naročnika, s hkratnim
odkupom 6 rabljenih vozil naročnika s strani
ponudnika (v nadaljevanju: rabljeno vozilo).
Količina rabljenih vozil za posamezen sklop
je za sklop 1 je 5 kosov, za sklop 2 je 1 kos.
Dobavljeno vozilo mora v celoti ustrezati
zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Zahtevane lastnosti vozil so razvidne iz
speciﬁkacije, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Vrsta in opis predmeta

javnega naročila (novih in rabljenih vozil)
je razviden v G. delu razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: organizacijske enote
naročnika, in sicer Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Območna enota (OE)
Murska Sobota, Slovenska 48, 9000 Murska
Sobota, OE Ravne na Koroškem, Ob Suhi
11/b, 2390 Ravne na Koroškem, OE Kranj,
Zlato polje 2, 4000 Kranj, OE Celje, Gregorčičeva 5a, 3000 Celje, OE Koper, Martinčev
trg 2, 6000 Koper, OE Krško, Bohoričeva 9,
8270 Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: osebno vozilo od vključno
1300 ccm do vključno 1600 ccm,
– sklop 2: osebno vozilo od vključno
1500 ccm do vključno 2000 ccm.
Količina vozil za posamezen sklop je:
– sklop 1: 5 kosov enakovrstnih (enaka
znamka, tip in opremljenost) vozil,
– sklop 2: 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ocenjene vrednosti javnega
naročila (brez DDV), za katerega daje
ponudnik ponudbo, veljavno najmanj do
15. 12. 2004; Izjava ponudnika o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti – dve bianco menici s pooblastilom za izpolnitev menic in nalogom za
plačilo menic v višini 10% pogodbene
vrednosti (z vključenim DDV), plačljivi pri
banki-domiciliatu, ki vodi transakcijski račun
ponudnika; Izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku – dve bianco menici s pooblastilom za
izpolnitev menic in nalogom za plačilo menic
v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), plačljivi pri banki-domiciliatu, ki
vodi transakcijski račun ponudnika
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po
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:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem
organu za dejavnost, katere predmet je
javno naročilo: ponudnik pravna oseba
predloži redni izpisek iz sodnega registra
pristojnega sodišča; ponudnik samostojni
podjetnik predloži potrdilo pristojnega
davčnega organa (t.i. priglasitveni list);
2. 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;
3. 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;
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4. da je ponudnik poravnal davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve,ki bi jih moral poravnati;
5. da je ponudnik ekonomsko sposoben:
ponudnik pravna oseba predloži obrazec
BON-1/P in obrazec BON-2, izpolnjena in
potrjena s strani Agencije za javnopravne
evidence in storitve (AJPES); ponudnik
samostojni podjetnik predloži obrazec
BON-1/SP, izpolnjen in potrjen s strani
AJPES, ter potrdilo poslovne banke o stanju
na transakcijskem računu, ki dokazuje, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih do dneva
sestave dokumenta ni imel blokiranega
računa;
6. da predloži izjavo o servisiranju, da
bo zagotavljal servisiranje vozila v lastni
(vezano na znamko vozila) servisni mreži
(v katero so vključeni tudi pooblaščeni
servisni centri) v času garancije in tudi po
njenem poteku na področju EU za obdobje
najmanj 10 let po dobavi ponujenega vozila;
da bo zagotavljal nemoteno preskrbo z originalnimi rezervnimi deli za vsa ponujena
vozila najmanj 10 let po dobavi ponujenega
vozila; da bo nudil brezplačno pomoč na
cesti za dobavljeno vozilo v času garancije
na področju RS; da bo nudil pomoč na cesti
za dobavljeno vozilo tudi izven garancije na
področju RS za obdobje najmanj 10 let po
dobavi ponujenega vozila; da bo zagotavljal
prioriteto pri servisu in popravilih vozil
naročnika; da bo v primeru servisiranja in
popravila v času garancije, če je to daljše
od 4 ur, zagotovil brezplačno nadomestno
vozilo – enakovredno vozilo oziroma vozilo
istega razreda, za celoten čas trajanja
servisnih del oziroma popravil,
7. da ponudnik predloži izjavo o
dobavnem kraju;
8. da ponudnik predloži izjavo, da
v ponudbi ni posredoval zavajajočih
podatkov;
9. da ponudnik predloži izjavo, da
sprejema pogoje razpisa;
10. da ponudnik ponudi vozilo, ki izpolnjujejo minimalne zahteve naročnika,
navedene v razpisni dokumentaciji;
11. da nudi dobavni rok za ponujena
vozila, ki ni daljši od 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe;
12. da nudi rok plačila, ki ni krajši od 30
dni od dneva uradnega prejema računa s
strani naročnika; da nudi za ponujena vozila
rok splošne garancije najmanj 12 mesecev
in garancijski rok za prerjavenje karoserije
vozila najmanj 6 let, pri čemer so garancijski
roki brez omejitve prevoženih kilometrov in
začnejo teči z dnem dobave vozila;
13. da bo v primeru ugotovljenih
količinskih ali očitnih napak ob dobavi vozila
te napake odpravil najkasneje v roku 8 dni od
dobave vozila; da bo v primeru ugotovljenih
skritih napak, te napake odpravil najkasneje
v roku 15 dni od prejema reklamacijskega
zapisnika; da bo v primeru, če napak ne
bo mogel ali znal odpraviti v navedenem
roku ali pa se bo enaka oziroma podobna
napaka na vozilu ponovila še 2-krat, vozilo
zamenjal z novim, ki ima enake ali boljše
tehnične lastnosti;
14. da ponudnik predloži dokumentacijo
za vsak ponujeni tip vozila, in sicer:
– navodila za uporabo vozila,
– garancijsko knjižico,
– servisno knjižico,
– homologacijo vozila,
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– prospektno dokumentacijo
– seznam pooblaščenih servisov, iz
katerega bo razvidno število pooblaščenih
servisnih mest za vsak ponujeni tip vozila in
lokacije pooblaščenih servisnih mest.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh
dokazil iz te točke, bo izločena.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
(a) Potrdilo, da je ponudnik registriran
pri pristojnem organu za dejavnost, katere
predmet je javno naročilo: ponudnik
pravna oseba predloži redni izpisek iz
sodnega registra pristojnega sodišča;
ponudnik samostojni podjetnik predloži
potrdilo pristojnega davčnega organa (t.i.
priglasitveni list); (b) Potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ki dokazuje,
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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
(a) Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, 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; (b) Potrdilo, ki
ga izda davčni ali drug pristojni organ, da
je ponudnik poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež
oziroma da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,ki bi jih moral poravnati; (c) Potrdilo o
ekonomski sposobnosti ponudnika: ponudnik
pravna oseba predloži obrazec BON-1/P
in obrazec BON-2, izpolnjena in potrjena
s strani Agencije za javnopravne evidence
in storitve (AJPES); ponudnik samostojni
podjetnik predloži obrazec BON-1/SP,
izpolnjen in potrjen s strani AJPES, ter
potrdilo poslovne banke o stanju na transakcijskem računu, ki dokazuje, da ponudnik
v zadnjih šestih mesecih do dneva sestave
dokumenta ni imel blokiranega računa.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. končna ponudbena cena za sklop, kot
je opredeljena v H. delu razpisne dokumentacije, 2. oprema ponujenega vozila, 3.
garancijska doba ponujenega vozila,
4. dobavni rok ponujenega vozila
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do časa za predložitev
ponudb, to je do dne 12. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 10. 2004 do
12. ure.
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: do 15. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana
s strani odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
ob 13. uri, sedež naročnika – Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 465/04
Ob-24626/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni
zavod
Psihiatrična
bolnišnica
Vojnik, kontaktna oseba: Jožica Miklavčič
Kerš, univ. dipl. ek., Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-104,
faks 03/78-00-200, elektronska pošta:
uprava@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda
Novak in Mira Mastnak, Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182,
faks 03/78-00-200, elektronska pošta:
uprava@pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kontaktni
osebi: Magda Novak in Mira Mastnak,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija,
tel. 03/78-00-182, faks 03/78-00-200,
elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
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:
1. sklop: sadje južno,
2. sklop: sadje domače,
3. sklop: zelenjava,
4. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
5. sklop: meso in mesni izdelki,
6. sklop: jajca,
7. sklop: mlevski izdelki in testenine,
8. sklop: splošno prehrambeno blago,
9. sklop: mleko in mlečni izdelki,
10. sklop: čaji,
11. sklop: zmrznjena zelenjava in
zmrznjeni izdelki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in DE
Ravne, Ravne 18/a, Šoštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: sadje južno.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 12. 2005; II. faza postopka za obdobja:
od 1. 1. 2005 do 28. 2. 2005, od 1. 3. 2005
do 30. 4. 2005, od 1. 5. 2005 do 30. 6. 2005,
od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2005, od 1. 9. 2005
do 31. 10. 2005 in od 1. 11. 2005 do 31. 12.
2005.

Sklop št. 2
2) Kratek opis: sadje domače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 12. 2005; II. faza postopka za obdobja:
od 1. 1. 2005 do 28. 2. 2005, od 1. 3. 2005
do 30. 4. 2005, od 1. 5. 2005 do 30. 6. 2005,
od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2005, od 1. 9. 2005
do 31. 10. 2005 in od 1. 11. 2005 do 31. 12.
2005.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 12. 2005; II. faza postopka za obdobja:
od 1. 1. 2005 do 28. 2. 2005, od 1. 3. 2005
do 30. 4. 2005, od 1. 5. 2005 do 30. 6. 2005,
od 1. 7. 2005 do 31. 8. 2005, od 1. 9. 2005
do 31. 10. 2005 in od 1. 11. 2005 do 31. 12.
2005.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 12. 2005; II. faza postopka za obdobji:
od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005 in od 1. 6. 2005
do 31. 12. 2005.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 12. 2005; II. faza postopka za obdobji:
od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005 in od 1. 6. 2005
do 31. 12. 2005.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedeni
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 12. 2005; II. faza postopka za obdobji:
od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005 in od 1. 6. 2005
do 31. 12. 2005.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: mlevski izdelki in
testenine.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 12. 2005; II. faza postopka za obdobji:
od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005 in od 1. 6. 2005
do 31. 12. 2005.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 12. 2005; II. faza postopka za obdobji:
od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005 in od 1. 6. 2005
do 31. 12. 2005.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 12. 2005; II. faza postopka za obdobji: od
1. 1. 2005 do 31. 5. 2005 in od 1. 6. 2005 do
31. 12. 2005.
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Sklop št. 10
2) Kratek opis: čaji.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 12. 2005; II. faza postopka za obdobji:
od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005 in od 1. 6. 2005
do 31. 12. 2005.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: zmrznjena zelenjava in
zmrznjeni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 12. 2005; II. faza postopka za obdobji:
od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2005 in od 1. 6. 2005
do 31. 12. 2005.
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: razvidna
iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
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: kot ponudnik lahko na
javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali
ﬁzična oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet razpisa in ima za opravljanje
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – potrdilo sodišča o
registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad (potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence
oziroma lastno izjavo, da po posebnem
zakonu takšno dovoljenje ni 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 – potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco (potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– 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 – potrdilo
ali izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (potrdilo/izpisek ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);

– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco (potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna 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 Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo
da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda
davčni urad ali drug pristojni organ države
kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo mora
biti v originalu in ne starejše od 30 dni od
datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON-2 ali
potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne
predložijo obrazca BON-2); (obrazec/potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma za
oddajo ponudbe).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila dobavljal blago najmanj
enemu javnemu zavodu – seznam najvažnejših dobav;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse vrste blaga iz posameznega sklopa
– pisna izjava ponudnika;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika;
– da bo dostava blaga fco sedež PB
Vojnik in DE Ravne pri Šoštanju – razloženo,
in, da bo odzivni čas en delovni dan – pisna
izjava ponudnika;
– 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 proizvodnji in prometu živil, izdanih na
podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Ur. l. RS, 52/00 in 42/02) – pisna izjava
ponudnika;
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih
pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih pred
objavo tega razpisa oziroma, da naročnik ni
vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti
blaga in nespoštovanja drugih določil
pogodbe – pisna izjava ponudnika;
– da bo ponudnik skladno z razpisanimi
obdobji za izvedbo II. faze postopka (za
sklope 1, 2 in 3 šestkrat letno ter za sklope
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 dvakrat letno)
dostavljal cenike in zagotavljal ﬁksnost
cen v navedenih obdobjih) – pisna izjava
ponudnika;
– da bo ponudnik na zahtevo naročnika
predložil vzorce blaga – pisna izjava
ponudnika;
– da bo ponudnik v primeru urgentnega
naročila na dan naročila zagotovil zahtevano
dodatno količino kruha in pekovskega peciva
ter, da bo kruh, ki se ne porabi prevzel
in zamenjal za ustrezno količino drobtin
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– pisna izjava ponudnika (za sklop kruh in
pekovsko pecivo);
– da bo ponudnik zagotavljal dostavo
blaga tudi ob nedeljah in praznikih – pisna
izjava ponudnika (za sklop kruh in pekovsko
pecivo).
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 5. 10. 2004.
Cena: 12.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije: po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/78-00-200. Prevzem razpisne
dokumentacije vsak delovni dan med 8.
in 13. uro. Negotovinsko plačilo na TRR
št.: 01100 – 6030279349 pri UJP Žalec, s
pripisom za razpisno dokumentacijo »živila
in material za prehrano«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 10. 2004 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 10. 11. 2004.
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: 14. 10. 2004
ob 10. uri; sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik;
Celjska cesta 37, Vojnik.
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: ocenjena
vrednost javnega naročila: 37,800.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 13. 9. 2004.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 091-5-3/04
Ob-24627/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-77-11, faks +386/1/543-77-26, elektronska
pošta: andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Inštitut za patologijo, kontaktna
oseba: asist. Jera Jeruc, dr. med., Inštitut
za patologijo, Korytkova 2, 1000 Ljubljana,
Ljubljana, Slovenija, tel. 041/501-546, faks
+386/1/543-71-01, elektronska pošta: Jera.
Jeruc@mf.uni-lj.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sistem za lasersko mikrodisekcijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
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Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2, Ljubljana.
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: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni rok
60 dni po prevzemu in zagonu opreme.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da
ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ter potrdilo Ministrstva za pravosodje RS,
da ponudnik ni bil zaradi takega kaznivega
dejanja pravnomočno obsojen;
4. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije,
ali da ni nehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe, potrdilo ne sme
biti starejše več kot 60 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis;
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5. potrdili, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga
izdajata pristojni: a) davčni urad in b) carinska
uprava; potrdili ne smeta biti starejši več kot
30 dni na dan oddaje ponudbe na razpis.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši več kot
30 dni na dan oddaje ponudbe na razpis.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. lastna pisna izjava, da nudi 60-dnevni
plačilni rok po prevzemu in zagonu
opreme;
2. lastna pisna izjava, da ponujena
oprema v celoti ustreza osnovnim tehničnim
karakteristikam in dodatnim zahtevam, ki so
opredeljene v razpisni dokumentaciji;
3. lastna pisna izjava, da bo ponujeno
opremo dobavil najkasneje v 2 mesecih po
podpisu pogodbe;
4. lastna pisna izjava, da zagotavlja za
ponujeno opremo in njene sestavne dele
pooblaščeni servis proizvajalca v Sloveniji
za dobo 7 let po začetku delovanja.
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.

Št. 110-1/04
Ob-24732/04
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: Ivo
Toman, univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/723-49-10,
faks 01/723-43-30, elektronska pošta: ivo.
toman@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 01/30-68-253, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.

Sklop

1

Zap. št.

Oznaka

1.1

NV8

IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. garancijski 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 20. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 10. 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: 20. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2004
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 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.4) Dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo dobijo udeleženci po
predhodni pisni najavi na naslovu
naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 13. 9. 2004.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta

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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Celje–Ljubljana, odsek 6: Vransko–
Blagovica; pododsek 6/2: Trojane–
Blagovica; nabava vozil, mehanizacije in
opreme za vzdrževalno AC bazo Vransko
– IV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vzdrževalna AC baza
Vransko.
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:

Opis

Specialno vozilo za izvleko tovornih vozil iz predorov

Količina

1
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Sklop

Zap. št.

Oznaka

2.1

NV9

2

3

4

5

6

7

Bivalni kontejner za potrebe zimske službe

1

Rezervoar za CaCl2 V = 30.000 l

1

Visoko tlačni čistilec za pranje vozil

1

Hidravlične škarje za odstranjevanje JVO

1

OO25

Ročno orodje – elektro delavnica

1

OO26

Ročno orodje – mehanična delavnica

1

OO27

Ročno orodje – ključavničarska delavnica

1

OO28

Dodatno orodje za stružnico

1

PO1

Prometni znaki za zimsko službo

1

PO2

Snežni koli

1

PO3

Prometni stožci 75

1

PO4

Prometni stožci 50

1

OO30

Projektor – multimedija (mobilni)

2

OO29

Spektralni analizator radijskega signala

1

OO31

Fuzijski spajkalnik optičnih vlaken s priborom

1

OO32

Modul za OTDR

1

NV4

Stroj za pometanje cest – samohodni

1

UV3

Univerzalno delovno vozilo moči nad 130 kW

1

UV1

Univerzalno delovno vozilo moči od 100 – 115 kW

1

LM22

Kosilnica za brežine

1

PV2

Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije

1

6.1

DO5

7.1

DO3

7.2

DO6

8.3
8.4

10

1

DO4

8.2

9

Lesen silos za sol V = 150 m3

5.1

8.1

8

1

DO3

7.6

9.1

10.1

Količina

Vozilo z opremo za snemanje kanalizacije

4.1

7.5

Opis

Stran

1

DM14

7.4
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Visoko vakumski stroj za čiščenje zadrževalnikov
3.1

7.3

Št.

11.1
11

12

11.2

12.1

13.1

13

14

15

13.2

14.1

15.1

6299

Stran

6300 /
Sklop
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Oznaka

Opis

Količina

PV7

Polnobarvna RGD signalna tabla spremenljive vsebine
za montažo na pregledno vozilo

2

PV3

Prikolica za prevoz prometne signalizacije in za zapiranje prometnega pasu

2

DM12

Stroj za talne obeležbe na tovornem vozilu

1

DM18

Visokotlačni stroj za čiščenje kanalizacije

1

DM24

Blažilec trka na tovornjaku s tablo za zapiranje prometnega pasu

2

OO1

Inštrument za preiskušanje instalacij

1

OO3

Predvleka 200 m (ﬁber)

1

OO4

Orodje ročno (v kovčku) – elektronik, telekom.

2

OO6

Preiskovalec zaščit

1

DM12

Merilec slanosti vozišča

3

OO11

Elektronski merilnik nanosa korozijskih zaščit

1

OO14

Laserski nivelir

1

OO18

Infrardeči merilec temperature površine

2

OO19

Merilec vlage (merjenje vlage soli)

1

16.1

16

17

18

16.2

17.1

18.1

19.1
19
20.1
20.2
20.3

20.4
20

20.5
20.6

20.7
20.8
20.9

II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo:
Sklop

Zap. št.

Oznaka

1.1

NV8

1
2.1

4

5

6

Dobavni rok
– dni

Specialno vozilo za izvleko tovornih vozil iz predorov

180

Visoko vakumski stroj za čiščenje zadrževalnikov

180

Vozilo z opremo za snemanje kanalizacije

180

NV9

2

3

Opis

3.1

DM14

4.1

DO3

5.1

DO4

6.1

DO5

Lesen silos za sol V = 150 m3

60

Bivalni kontejner za potrebe zimske službe

60

Rezervoar za CaCl2 V = 30.000 l

60
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Sklop

Zap. št.

Oznaka

7.1

DO3

7.2

DO6

7.3
7

7.4
7.5
7.6

8.1
8.2
8

8.3
8.4

9

10

9.1

10.1

Št.
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Opis

Stran

Dobavni rok
– dni

Visoko tlačni čistilec za pranje vozil

60

Hidravlične škarje za odstranjevanje JVO

60

OO25

Ročno orodje – elektro delavnica

60

OO26

Ročno orodje – mehanična delavnica

60

OO27

Ročno orodje – ključavničarska delavnica

60

OO28

Dodatno orodje za stružnico

60

PO1

Prometni znaki za zimsko službo

60

PO2

Snežni koli

60

PO3

Prometni stožci 75

60

PO4

Prometni stožci 50

60

OO30

Projektor – multimedija (mobilni)

60

OO29

Spektralni analizator radijskega signala

60

OO31

Fuzijski spajkalnik optičnih vlaken s priborom

60

OO32

Modul za OTDR

60

NV4

Stroj za pometanje cest – samohodni

UV3

Univerzalno delovno vozilo moči nad 130 kW

60

UV1

Univerzalno delovno vozilo moči od 100 – 115 kW

60

LM22

Kosilnica za brežine

60

PV2

Priklopno vozilo za prevoz mehanizacije

60

PV7

Polnobarvna RGD signalna tabla spremenljive vsebine
za montažo na pregledno vozilo

60

PV3

Prikolica za prevoz prometne signalizacije in za zapiranje prometnega pasu

60

DM12

Stroj za talne obeležbe na tovornem vozilu

180

DM18

Visokotlačni stroj za čiščenje kanalizacije

180

11.1
11

12

11.2

12.1

180

13.1

13

14

15

13.2

14.1

15.1

16.1

16

17

18

16.2

17.1

18.1

6301

Stran

6302 /

Št.
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101 / 17. 9. 2004
Zap. št.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dobavni rok
– dni

Oznaka

Opis

DM24

Blažilec trka na tovornjaku s tablo za zapiranje prometnega pasu

60

20.1

OO1

Inštrument za preiskušanje instalacij

60

20.2

OO3

Predvleka 200 m (ﬁber)

60

OO4

Orodje ročno (v kovčku) – elektronik, telekom.

60

20.4

OO6

Preiskovalec zaščit

60

20.5

DM12

Merilec slanosti vozišča

60

OO11

Elektronski merilnik nanosa korozijskih zaščit

60

20.7

OO14

Laserski nivelir

60

20.8

OO18

Infrardeči merilec temperature površine

60

20.9

OO19

Merilec vlage (merjenje vlage soli)

60

19.1
19

20.3

20

20.6

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 2,592.000 SIT za sklop 1, v višini
2,304.000 SIT za sklop 2, v višini 1,980.000
SIT za sklop 3, v višini 576.000 SIT za sklop
4, v višini 72.000 SIT za sklop 5, v višini
288.000 SIT za sklop 6, v višini 720.000
SIT za sklop 7, v višini 248.400 SIT za sklop
8, v višini 144.000 SIT za sklop 9, v višini
216.000 SIT za sklop 10, v višini 378.000
SIT za sklop 11, v višini 1,332.000 SIT za
sklop 12, v višini 2,520.000 SIT za sklop
13, v višini 216.000 SIT za sklop 14, v višini
126.000 SIT za sklop 15, v višini 1,173.600
SIT za sklop 16, v višini 2,592.000 SIT za
sklop 17, v višini 2,844.000 SIT za sklop 18,
v višini 432.000 SIT za sklop 19 in 342.000
SIT za sklop 20, z veljavnostjo 142 dni od
datuma odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
se ﬁnancira iz lastnih sredstev 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 enakovrstnih dobav.
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: 61/04 z dne 4. 6. 2004.
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. 11. 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: 2. 11. 2004 do 9.30.
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 22. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11.
2004 ob 10. 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: 10. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-24766/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Predoslje Kranj, Predoslje
17A, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-04-00,
faks 04/281-04-04.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.
con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepo pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.
con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja
Oman, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 650/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih
sklopih za obdobje od 2005 do 2007;
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ocenjena vrednost javnega naročila za
vse sklope skupaj znaša 17,500.000 SIT
letno oziroma 52,500.000 SIT za celotno
predvideno obdobje oddaje naročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Predoslje
Kranj, Predoslje 17A, 4000 Kranj.
Šifra NUTS: E038 Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
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: javno
naročilo je razdeljeno na 10. sklopov: 1.
sklop: meso in mesni izdelki, 2. sklop: ribe, 3.
sklop: mleko in mlečni izdelki, 4. sklop: kruh,
pekovski izdelki in slaščice, 5. sklop: žita in
mlevski izdelki, 6. sklop: sadje in zelenjava,
7. sklop: konzervirani izdelki, 8. sklop: zamrznjeni izdelki, 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in
ostale pijače, 10. sklop: ostala živila. Vrsta
živil in orientacijske količine so navedene
v razpisni dokumentaciji. Javno naročilo
se oddaja za čas od 1. januarja 2005 do
31. decembra 2007. Ponudniki lahko oddajo
ponudbo za celotno naročilo, za posamezne
razpisane sklope ali za posamezna živila
znotraj razpisanih sklopov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
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:
kolikor ponudba ponudnika v kumulativi
presega vrednost 30 mio SIT mora za
zavarovanje resnosti ponudbe predložiti
bančno garancijo v višini 200.000 SIT.
Kolikor ponudba ponudnika v kumulativi
ne presega vrednosti 30 mio SIT bančna
garancija ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilo na podlagi zbirnega mesečnega
računa, v roku najmanj 30 dni od dneva
uradno prejetega računa oziroma skladno s
ponudbo izbranega ponudnika.
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 iz katerega je razvidno, kdo je
nosilec posla in kakšna so njihova medsebojna razmerja.
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 42.
in 42.a členu ZJN-1-UPB1; pri poslovanju
morajo ponudniki upoštevati vse veljavne
predpise, ki urejajo področje živil, ravnanja
z njimi in transporta le-teh.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1-UPB1
– dokazila in način predložitve so navedena
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z
42.a členom ZJN-1-UPB1 – dokazila in
način predložitve so navedena v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti –
obvezna dokazila: skladno z 42.a členom

ZJN-1-UPB1 – dokazila in način predložitve
so navedena v razpisni dokumentaciji.
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. cena,
2. ﬁksnost cen,
3. plačilni rok,
4. odzivni čas,
5. lastna proizvodnja.
B2) merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 650/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2004.
Cena: 7.800 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni
račun Altus consulting d.o.o. številka
02083-0053787157, sklic na št. 23-2004
po modelu 00, je potrebno predložiti ob
prevzemu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 2004 ali 28 dni
od odposlanja obvestila, 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 30. 11. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno; pooblaščeni predstavniki ponudnikov
se morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10.
2004 ob 14. uri; Osnovna šola Predoslje,
Predoslje 17A, 4000 Kranj.
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. 9. 2004.
Osnovna šola Predoslje Kranj
Ob-24847/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika
Slovenija,
Ministrstvo
za
zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak,
Sektor za investicije, soba 14, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija,
tel. 01/478-69-76, faks 01/478-69-58,
elektronska pošta: maruša.bizjak@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.
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 in montaža linearnega pospeševalnika za Onkološki inštitut Ljubljana
I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
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:
da.
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Zahtevane variante, ki jih mora predložiti
naročnik so naveden v razpisni dokumentaciji.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža linearnega pospeševalnika za
Onkološki inštitut Ljubljana I. faza.
Sklopi:
1. linearni pospeševalnik s spremljajočo
opremo,
2. stereotaktična oprema,
3. dozimetrična oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila;
začetek 15. 11. 2004 in/ali konec 15. 6.
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– 42. člen, prvi odstavek, točke: 1, 2,
3-ZJN-1-UPB 1,
– 42. člen, četrti odstavek, točke: 1, 2,
3-ZJN-1-UPB 1.
Ponudnik mora pod točko 42. člena
prvi odstavek, točka 2 predložiti naslednje
dokazilo:
veljavno potrdilo Agencije RS za zdravila
in medicinske pripomočke, o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov
– promet z medicinskimi pripomočki, ki
mora biti predloženo v originalu ali notarsko
overjeni kopiji.
Nekatera dokazila bo, v skladu s 45. čl.
ZJN-1, predložil le izbrani ponudnik.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen, prvi
odstavek, točka 1: ZJN-1-UPB 1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja
3 leta, če je ponudnik zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in uspeha za zadnja
3 leta. če ni zavezan k revidiranju;
– originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi v bonitetni razred;
– poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: 42.a člen, drugi odstavek, 2 točka:
a), b), d), e) – ZJN-1-UPB 1.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 44-47 z dne
30. 4. 2004, Ob-11132/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Sklop 1: linearni pospeševalnik s spremljajočo opremo:
1. najnižja ponudbena cena – 90 točk
(100 točk možnih),
2. cena servisiranja in vzdrževanja po
načelu »full option« v triletnem pogarancijskem obdobju za linearni pospeševalnik
in veriﬁkaciski sistem – 10 točk (100 točk
možnih);
Sklop 2: stereotaktična oprema:
1. najnižja ponudbena cena – 90 točk
(100 točk možnih),
2. cena servisiranja in vzdrževanja po
načelu »full option« v triletnem pogaran-
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cijskem obdobju za sistem za oblikovanje
majhnih polj – 10 točk (100 točk možnih);
Sklop 3: dozimetrična oprema:
Edino merilo je najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 10. 2004 do
10. ure.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je
potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 10. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 10. 2004
ob 11. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana, I. nadstropje – srednja sejna
dvorana.
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. 9. 2004.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Ob-24502/04
Naročnik Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Komunalna direkcija, Slovenska
ulica 40, Maribor, objavlja
odločitev o zavrnitvi vseh ponudb
1. Na podlagi sklepa Državne revizijske
komisije za revizijo postopkov oddaje
javnega naročila št. 018-204/04-23-1550
z dne 6. 9. 2004 se razveljavi Obvestilo o
oddaji naročila št. 35213-15/2004-0801/MB
z dne 19. 7. 2004 izgradnja kanalizacijskega
kolektorja Kamnica-Brestrnica I. faza.
2. Zavrnejo se vse ponudbe, ki so
prispele na javni razpis za izgradnjo kanalizacijskega kolektorja Kamnica-Brestrnica I.
faza, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 66 z
dne 18. 6. 2004.
Mestna občina Maribor
Št. 011-04-2004

Ob-24702/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: izvedba
elektrostrojne opreme v predoru Ljubelj, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97 z
dne 3. 9. 2004, Ob-23233/04, se popravita
točki IV.3.3 in IV.3.7.2) tako, da se pravilno
glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 10. 2004, do 9.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2004
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Direkcija RS za ceste
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Ob-24368/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba:
Milan Konšak, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah, Slovenija, tel. 03/81-71-600,
faks 03/81-71-626, elektronska pošta:
obcina@smarje-pri-jelsah.si,
internetni
naslov: www.smarje-pri-jelsah.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) Opis: zimska služba na lokalnih
cestah, javnih poteh ter javnih površinah v
Občini Šmarje pri Jelšah.
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: 40306-2/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zimske službe na območju
Občine Šmarje pri Jelšah.
Javno naročilo je razdeljeno na šest
sklopov:
sklop 1: KS Šmarje pri Jelšah, vključno z
uličnim sistemom in pločnikom ob magistralni
cesti, KS Zibika, KS Dol – Spodnje Mestinje
in KS Tinsko – 132 km,
sklop 2: KS Mestinje, vključno s
pločnikom ob magistralni cesti, KS Sladka
Gora s pločnikom ob lokalni cesti, KS
Kristan Vrh s pločnikom ob lokalni cesti in
KS Lemberg – 70 km,
sklop 3: KS Šentvid pri Grobelnem,
vključno s pločnikom ob magistralni cesti–
48 km,
sklop 4: KS Sveti Štefan – 27 km,
sklop 5: lokalne ceste, na katerih se
odvija redni avtobusni promet (priloga –
seznam) – 50 km,
sklop 6: Javne površine – pločniki, parkirišča in sprehajalne poti v centru Šmarja
pri Jelšah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno območje Občine
Šmarje pri Jelšah – odvisno od sklopa.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
izvajanje zimske službe na 327 km cest na
območju Občine Šmarje pri Jelšah
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2004 in/ali konec
15. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti in veljavnostjo najmanj 30 dni po odpiranju ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 60
dni po dnevu uradnega prejema situacije.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. veljavna registracija (originalen izpis
iz sodnega registra ali druge ustrezne
evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni),
2. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno

obsojen (priložiti originalno potrdilo ministrstvo za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni,
da ni vpisan v kazensko evidenco),
3. potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da podjetje ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave
(priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše od
30 dni),
4. potrdilo o poravnanih davkih in
prispevkih (da ima ponudnik poravnane vse
davke in prispevke skladno z zakonodajo
– priložiti originalno potrdilo, ki ne sme biti
starejše od 30 dni in ga izda Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava RS),
5. izjava ponudnika, skladno s 6. točko 4.
odstavka 42. člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o javnih naročilih
(ZJN-1A, Uradni list RS, št. 2/04)
6. navesti podizvajalce in priložiti
fotokopijo sklenjenega dogovora oziroma
pogodbe, v primeru, da ponudnik ne bo
izvajal vseh razpisanih del z lastnimi
kapacitetami ter predložiti pisne izjave vseh
v ponudbi navedenih podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti; navesti
je potrebno vse podizvajalce, ne glede na
vrednost opravljenih del, velja tudi za najem
delovne sile.
7. izjava o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije,
8. izjava o sposobnosti za izvedbo
posla,
9. izjava o popolnosti ponudbenih cen,
10. garancija za resnost ponudbe,
11. izjava o seznanitvi in dolžnosti
upoštevanja določb odloka o zimski službe
(Ur. l. RS, št. 89/04),
12. izjava, da mora ponudnik pred
sklenitvijo pogodbe naročniku dostaviti
dokazilo o sklenitvi zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti, v katero sodijo dela
zimske službe,
13. pogodba o izvajanju zimske službe,
14. skupna rekapitulacija s predračunom
– ponudba,
15. minimalni plačilni rok je 60 dni.
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: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 40306-2/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 9. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno
poravnati na TRR, št. 01324-010003720
pred dvigom razpisne dokumentacije, z
navedbo naziva in naslova prevzemnika
razpisne dokumentacije s pripisom »zimska
služba«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 9. 2004 ali 22 dni
od odposlanja obvestila, 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2004
ob 12. uri, mala sejna soba Občina Šmarje
pri Jelšah, (III. nadstropje), Aškerčev trg
12.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 8. 9. 2004.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 63-101/04
Ob-24369/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Podlehnik, kontaktna oseba: Miran
Krajnc, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik,
Slovenija,
tel.
02/788-40-60,
faks
02/788-40-65, elektronska pošta: Obcina.
podlehnik@amis.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 803/08-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja igrišča ob športnem parku
Podlehnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: območje Občine
Podlehnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
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:
Ocenjena vrednost celotnega javnega
naročila 41,958.000 SIT.
Obseg del, ki se nanaša na sklop del v
letu 2004, znaša 11 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z zakonom.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
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: ponudnik mora k
ponudbi priložiti dokumente in izjave, ki so
natančno navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: skladno z 42. členom ZJN-1 –
dokazila in način predložitve so navedena
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z 42.a
členom ZJN-1, dokazila in način predložitve
so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z 42.a členom ZJN-1,

dokazila in način predložitve so navedena
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:
ne.
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.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 9. 2004.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR Občine
Podlehnik št. 01372 – 0100017567.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 9. 2004.
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: 30. 9. 2004
ob 12.30, v prostorih Občine Podlehnik.
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: 8. 9. 2004.
Občina Podlehnik
Ob-24376/04
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,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ek., inž. gradb., Ul. Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.
blassin@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Komunalna direkcija,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ek., inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.
blassin@maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
Komunalna
direkcija,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ek., inž. grad., Slovenska ulica 40, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.
blassin@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunalna
direkcija, glavna pisarna, Slovenska ulica
40, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Opis: izgradnja kanalizacijskega
kolektorja Kamnica-Brestrnica I. faza.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanalizacijskega kolektorja
Kamnica-Brestrnica I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kamnica-Brestrnica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
502,6.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: čas v mesecih – dva in pol
meseca (od podpisa pogodbe).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
in izjava banke za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: ZIPR 04.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
za katero daje ponudbo,
– ponudnik ni 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 prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti –
obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi.
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.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35213-15/2004-0801/MB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 10. 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
00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok oddaje ponudb
4. 10. 2004 do 8. ure.
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: do 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2004
ob 9. uri; Slovenska ulica 40, Maribor, sejna
soba 215/II.
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 8. 9. 2004.
Mestna občina Maribor
Št. 105810/04
Ob-24377/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktni
osebi: Mira Kokot ali Nataša Ribizel Šket,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/886-11-76 – Kokot, 03/886-11-70 –
Ribizel Šket, faks 03/896-11-27, elektronska
pošta: mira.kokot@kp-velenje.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.
Opis:
izvedba
kanalizacije
Podlubela.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih in montažnih del pri
izgradnji kanalizacije Podlubela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Podlubele, k.o.
Škale, Mestna občina Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
kanalizacije Podlubela – primarni in sekundarni kanali ter hišni priključki.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: čas izgradnje od 8. 11. 2004 do
31. 3. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 11. 2004 in/ali konec
31. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ﬁnančno zavarovanje za resnost
ponudbe v višini 1% razpisane vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10%
ponudbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravne ali ﬁzične osebe,
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja za
dejavnost, ki je predmet razpisa.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna
dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– potrdilo, 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;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež ali da ima ponudnik,
ki ima sedež v tujini poravnane v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati
v Republiki Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom;
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi (reference,
seznam strokovnjakov).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovno znanje 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 10. 2004,
cena: 16.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko
nakazilo na TR Komunalnega podjetja
Velenje št.: 02426-0012997176, sklic na št.
105-810/B.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 10. 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 14. 12. 2004 in/ali 60 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: 14. 10. 2004
ob 13. uri, Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
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: 8. 9. 2004.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 1100-596/2004
Ob-24398/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno
komunalno
podjetje
Slovenj
Gradec d.o.o., kontaktna oseba: Dvorjal
Jože, Partizanska pot 12, 2380, Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/881-20-21, faks
02/881-20-40, elektronska pošta: dvorjak.
joze@jkp-sg.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:
izgradnja zbirnega centra za ločeno
zbiranje odpadkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pameče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
izgradnja zbirnega centra za ločeno zbiranje
odpadkov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec: 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ﬁnančna zavarovanja: za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, 10% pogodbene
vrednosti za dobro izvedbo del, 5%
obračunske vrednosti za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačila se bodo izvršila v roku 30 dni od
potrditve situacije.
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 vse zahtevane
podatke se izpolnijo obrazci priloženi
razpisni dokumentaciji in dostavijo ustrezne
listine, ki se zahtevajo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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 – 60%,
2. rok izvedbe del – 20%,
3. reference – 10%,
4. garancija – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 10. 2004.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri SKB banki Slovenj Gradec,
št. računa 03175-1000161873, oziroma na
blagajni podjetja, Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12,
2380 Slovenj Gradec, med 8. in 13. uro vsak
delovni dan.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 10. 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 31. 12. 2004.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili za sodelovanje
na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 10.
2004 ob 13. uri, Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec, d.o.o., Partizanska pot 12,
Slovenj Gradec, v pritličju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Javno komunalno podjetje
Slovenj Gradec d.o.o.
Ob-24400/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje »Okolje« Piran, d.o.o.,
kontaktna oseba: Irena Koritnik, Fornače
33, 6330 Piran, Slovenija, tel. 05/61-75-032,
faks 05/61-75-015, elektronska pošta: irena.
koritnik@okoljepiran.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:
izgradnja kanalizacije ločevanje sistema
in sanacija vdorov morske vode v mestu
Piran – Prešernovo nabrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Piran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije
in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 10. 9. 2004 in konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% orientacijske vrednosti del.
Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 90 dneh po potrditvi nadzornega
organa. Dodatni pogoji 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: sklenjena gradbena
pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi z statusom
izvajalca gradnje 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 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, da ima poravnane davke
in prispevke, določene z zakonom, da je
predložil BON-1 in BON-2.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:

– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ni ponudnik vpisan v kazensko evidenco;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež;
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
izvesti investicijo;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti-obvezna
dokazila:
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
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.1.3.2) Druge prejšnje objave: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) Ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 35.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., št.
10100-0032414679 pri Banki Koper, sklic na
številko 00-1301, s pripisom »Za razpisno
dokumentacijo – kanalizacija Prešernovo
nabrežje Piran«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
18. 10. 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 18. 11. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 10. 2004
ob 13. uri; Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
– sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Javno podjetje »Okolje« Piran, d.o.o.
Ob-24401/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina
Hrastnik,
kontaktna
oseba:
Tomaž Sihur, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-350, faks
03/56-44-041, elektronska pošta: zupan@hrastnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Hrastnik, kontaktna
oseba: Tomaž Sihur, Pot Vitka Pavliča 5,
1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-371,
faks 03/56-44-041.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
03/56-54-350, faks 03/56-44-041.
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I.4) Naslov, na katerega je treba
poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-350, faks
03/56-44-041.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zapiranje
odlagališča
komunalnih
odpadkov Unično.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče Unično
Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v
celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila; začetek
25. 11. 2004 in konec 25. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
60 dneh po potrditvi mesečnih situacij.
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: obrazec ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: obvezna dokazila po 1. točki
42. člena ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON 1 in BON 2,
– dokazilo o poravnanih davkih in drugih
obveznostih do države,
– izjava banke o izstavitvi bančne
garancije za dobro izvedbo del.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam odgovornih oseb za izvedbo
naročila,
– reference za zadnja tri leta,
– tehnična usposobljenost.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: da; Zakon o
gradnji 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: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ﬁnančno sposobnost,
2. reference,
3. garancijo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 10. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na račun
pri Banki Slovenije 01234-0100018218,
dvig razpisne dokumentacije ob predložitvi
dokazila o plačilu.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 10. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
z veljavnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2004
ob 11. uri; Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, 1430 Hrastnik, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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: 10. 9. 2004.
Občina Hrastnik
Št. 404-08-441/2004-2
Ob-24403/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika
Slovenija,
Ministrstvo
za
obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za
gospodarjenje z nepremičninami, kontaktni
osebi: Janez Urh, tel. 01/471-25-75 in Ivan
Bošković, tel. 01/471-21-03, vsak delovnik
med 8. in 11. uro, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01,
faks 01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o naročilu na naslovu naročnika.
Ponudnik mora dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo zahtevati pisno,
vendar ne pozneje, kot pet dni pred rokom,
ki je določen za predložitev ponudbe.
Naročnik bo najkasneje v treh dneh od
prejema pismenega vprašanja, vsem potencialnim ponudnikom, ki so prejeli razpisno
dokumentacijo, posredoval pisni odgovor.
Pisna komunikacija je lahko dopis ali faks.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
kontaktna oseba: Ivan Bošković, Kardeljeva
ploščad 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-03, faks 01/471-16-37.
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: MORS-876/04-ODP.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava dotrajanih oken v službenih
stanovanjih MO.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mesta: Ljubljana,
Maribor, Celje, Ptuj, Postojna in Brežice;
podrobna speciﬁkacija naslovov v razpisni
dokumentaciji; št. popisa 090904-SM.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz popisa del št. 090904-SM,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Zamenjava oken se bo vršila v zasedenih
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(naseljenih) in nezasedenih (praznih) stanovanjih na sledečih lokacijah: Ljubljana,
Maribor, Celje, Ptuj, Postojna in Brežice.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 85 koledarskih dni (od določenega
dneva pričetka del pri uvedbi izvajalca v
delo).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
A) Bančna garancija za resnost
ponudbe
Bančna garancija za resnost ponudbe
po vsebini ne sme odstopati od vzorca
ﬁnančnega zavarovanja iz razpisne
dokumentacije. Ponudnik ob predložitvi
razpisne dokumentacije priloži bančno
garancijo za resnost ponudbe, ki jo izda
banka.
Višina ustreznega zavarovanja za resnost
ponudbe je 5,000.000 SIT. Ostali pogoji so
deﬁnirani v razpisni dokumentaciji. Bančna
garancija mora veljati najmanj 6 mesecev
od roka za oddajo ponudbe.
B) Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti po vsebini ne sme
odstopati od vzorca ﬁnančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik
mora ob predložitvi ponudbe priložiti izjavo
banke, da mu bo ob podpisu pogodbe izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za predmet tega javnega
naročila »MORS-876/04-ODP«.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu
bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi
pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od skupne pogodbene
vrednosti, ki jo bo naročnik vnovčil, kot je to
deﬁnirano v razpisni dokumentaciji.
C) Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku po vsebini ne sme
odstopati od vzorca ﬁnančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik
mora ob predložitvi ponudbe priložiti izjavo
banke, da mu bo izdala bančno garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku za
predmet tega javnega naročila »MORS-876/04-ODP«.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu
mora ob primopredaji vseh izvedenih del
naročniku izročiti bančno garancijo za
odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti,
s sledečo veljavnostjo: 5 letno garancijo za
dobavljene in vgrajene okenske police in
senčila, 10 letno garancijo za dobavljena in
vgrajena okna ter balkonska vrata, 5 letno
garancijo na izvedena dela, ter garancijo
za vgrajene naprave in opremo po pogojih
proizvajalca, vendar najmanj eno leto.
Brez izročitve garancije za odpravo napak
in pomanjkljivosti v garancijski dobi primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah glede na izvedena dela, kot je to
deﬁnirano v razpisni dokumentaciji. Naročnik
bo izvršil plačilo nespornega zneska v
roku 60 koledarskih dni od dneva prejema
posamezne situacije in končne situacije.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
A) Ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
in za katero daje ponudbo, na pristojnem
sodišču ali drugem organu;
dokazila:
Za
pravne
osebe
(gospodarske
družbe):
Fotokopija rednega izpiska iz sodne ali
druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada
R Slovenije, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika
B) Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen, in sicer:
a) potrdilo izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
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;
b) potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo;
C) Potrdilo izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, ki izkazuje: da proti
ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje poslovanja in da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava;
D) Potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada Republike Slovenije, da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež.
Vsi navedeni pogoji in dodatna pojasnila so
navedena v razpisni dokumentaciji.
E) Veljavno odločbo pristojnega organa
o izpolnjevanju z zakonom določenih
pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila in je zahtevana s
posebnim predpisom odločbo izda pristojni
organ Upravne enote, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljenje določene
dejavnosti, v skladu z ZGD. V nasprotnem
primeru zadostuje tudi lastna izjava skladno
s 44. členom ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
za sodelovanje v postopku javnega naročila
predložiti naslednje dokumente – dokazila:
Dokazilo, da je ponudnik ﬁnančno in
poslovno sposoben, tj. ponudnik mora
izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem
trimesečju pred oddajo ponudbe in da
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;
dokazila:
A) Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija potrdila BON-1/P s podatki
in kazalniki za leto 2003,
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b) potrdilo o solventnosti s strani banke,
kjer ima ponudnik odprt transakcijski račun
in ne sme biti starejše 10 dni pred dnem
oddaje ponudbe
B) 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 transkacijskem 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 10 dni pred dnem
oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti –
obvezna dokazila: za ugotavljanje tehnične
in kadrovske sposobnosti mora ponudnik
v sklopu razpisne dokumentacije predložiti
naslednje dokumente:
A) Ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih obrtniških del v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe;
dokazilo:
Seznam opravljenih obrtniških del
oziroma del v zadnjih petih letih pred oddajo
ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstna dela), z zneski,
datumi in nazivi končnih naročnikov (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
B) 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);
dokazila:
a) fotokopija potrdila o zaključni
izobrazbi,
b) fotokopija potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu,
c) fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici,
d) strokovni življenjepis, iz katerega so
razvidne delovne izkušnje osebe.
C) Ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost v skladu s 33. členom
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) za promet
javnega naročila (GOI dela);
dokazilo:
a) fotokopija ustrezne veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila
– GOI dela
D) Ponudnik mora imeti kalkulacijske
osnove za predmet javnega naročila
dokazilo:
a) kalkulacijske osnove (cenik dobavljenih artiklov in cena vgradnje); datirane,
žigosane in podpisane.
E) Izjava ponudnika o strokovni,
kadrovski in tehnični sposobnosti izvedbe
celotnega obsega del
a) izjavo priložiti k razpisni dokumentaciji,
ne sme biti starejša od 10 dni od datuma
oddaje ponudbe in mora biti v originalu
F) Ponudnik mora imeti in priložiti k
razpisni dokumentaciji poročilo o meritvah
toplotne prehodnosti
dokazilo:
Poročilo o meritvah toplotne prehodnosti
za petkomorno PVC okno in balkonska
vrata (zrakotesnost, vodotesnost in toplotno
prevodnost), ki je izvedeno in izdano pri
uradni nacionalni instituciji za testiranje
– Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG),
Ljubljana.
G) Izjava ponudnika o izpolnjevanju
kriterijev za dobavo oken in balkonskih vrat,

ki so proizvod njegove delovne organizacije
in ki jih ponuja v ponudbi (priložena izjava v
razpisni dokumentaciji):
a) da so okna in vrata razvrščena v
razred po standardu SIST EN 12207,
b) da zagotavlja debelino stekla (ISO
4 – 16 – 4 S plinom),
c) da znaša toplotna prehodnost stekla
(enako ali manjše) Us = 1,1 W/m2K,
d) da znaša toplotna prehodnost okna
– okno kot celota mora izpolnjevati pogoj
(enako ali manjše) U = 1,4 W/m2K,
e) da je dosežena zvočna izolacija
najmanj 32 dB.
H) Izjava ponudnika o tehničnih lastnostih
in pogojih montaže za okna, balkonska
vrata, police in senčila (priložena izjava v
razpisni dokumentaciji).
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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 10. 2004.
Pogoji in način plačila
Razpisna dokumentacija se pridobi
brezplačno po predhodni najavi pri kontaktni
osebi naročnika na MORS, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21; vsaki delavnik med 8.30 in
11. uro od 21. 9. 2004 naprej. Zastopnik
ponudnika je obvezen pred dvigom razpisne
dokumentacije predati naročniku pooblastilo
o zastopanju ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 2004 ali 33 dni
od odposlanja obvestila, 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 končne primopredaje vseh
izvedenih del plus en dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 10.
2004 ob 10. uri, Ljubljana, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 21, v sejni
sobi Sektor za gospodarjenje z nepremičninami št. 327/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.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-24504/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-88-362, faks
01/51-88-303, elektronska pošta: milan.
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stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.
dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Dimitrij Likar
Industrijska cesta 3, 6230 Postojna, Slovenija,
tel. 05/700-24-17, faks 05/726-53-07,
elektronska pošta: dimitrij.likar@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna
oseba: Milan Stevanovič, Grič 54 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-88-362, faks
01/51-88-303, elektronska pošta: milan.
stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.
dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
vložišče – soba 107, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-967,
faks 01/30-09-901, internetni naslov:
www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 039/G/04-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova električnih instalacij na CP
LJ-Zahod.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cestninska postaja
Ljubljana – zahod.
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: 6 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku
bančno garancijo v višini 2,200.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih
sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi
vzorca pogodbe, ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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 razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
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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: 039/G/04-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2004.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je
mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo
mora biti izvedeno na transakcijski račun pri
Banki Celje d.d., št. 06000 – 0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 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 120 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2004
ob 13. uri, DARS d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
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: 10. 9. 2004.
Družba za avtoceste v RS d.d.
Ob-24507/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina
Vrhnika,
kontaktna
oseba:
Jernej Menart, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-40,
faks 01/750-51-58, elektronska pošta:
ro.obcina@vrhnika.si, internetni naslov:
www.vrhnika.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5)
Oznaka
javnega
naročila, ki ga je določil naročnik:
6/02-344-04-24/2004-JN-107/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja povezovalne ceste med cesto
v Sinjo Gorico in bodočo industrijsko
cesto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sinja Gorica, Občina
Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvedba celotnih gradbenih del po
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 11. 2004 in/ali konec
31. 6. 2005.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 2,000.000 SIT in odpravo napak
v garanciji v višini 5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60
dni po prejemu potrjene 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.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– 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, oziroma da izjavo, da ne potrebuje
posebnega dovoljenja,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– 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 ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT, izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
del v višini 2,000.000 SIT in odpravo napak
v garanciji v višini 5,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80%,
2. reference – 10%,
3. garancija – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
5/02-352-05-19-JN-313/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR 01340-0100001093 – za razpisno –
cesta v ind. cono.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 10. 2004 do
12. ure.

Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom »Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo
povezovalne ceste med cesto v Sinjo Gorico
in bodočo industrijsko cesto«.
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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10.
2004 ob 13. uri; Občina Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Občina Vrhnika
Ob-24546/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rače-Fram, kontaktna oseba: Božo
Štauber, Grajski trg 14, Rače, 2327 Rače,
Republika Slovenija, tel. 02/609-60-10, faks
02/609-60-18, elektronska pošta: bozostauber@race-fram.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 344-04/28-2004-bš.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija
lokalne
ceste
LC
840230/840520 Križna pot-Agrarna.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Rače-Fram,
(Rače).
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.31.40 -2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
ceste v dolžini 2400 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek takoj po podpisu
pogodbe, konec 31. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT,
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% vrednosti pogodbe,
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno
60 dni po izstavitvi 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.
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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 Zakonom o
javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
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 – največ 70 točk,
2. reference s priporočili – največ 20
točk,
3. plačilni pogoji – največ 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
410-05/2004-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR 01298-01
0000 8874 s sklicem 344-04/28-2004-bš.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 10. 2004 do 8.
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. 6. 2005 in/ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 10. 2004
ob 8.30, Bela dvorana gradu Rače, Občina
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače.
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: Božo Štauber,
tel. 02/609-60-17.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 13. 9. 2004.
Občina Rače-Fram
Št. 04-00697
Ob-24576/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, kontaktna oseba: Iztok Krumpak,
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/54-38-260, faks 01/54-38-272,
elektronska pošta: Iztok.krumpak@ztm.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: JN G 1/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in izdelava pomožnega
vhoda z vetrolovom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: Šlajmerjeva 6,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: ca. 2 meseca od oddaje
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– fotokopija izpiska sodnega registra
podjetij ne starejše od 30 dni – za pravne
osebe;
– fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov izdano s strani
pristojne izpostave Davčne urada RS, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– izjava pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da:
1. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
2. proti njemu ni bil uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
3. mu v zadnjih petih letih ni bila na
kakršenkoli način dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano z
njegovim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je ekonomsko-ﬁnančno sposoben za izvedbo javnega
naročila;
– originalno potrdilo davčnega urada RS,
ki ne sme biti starejše od 30 dni, da ima
ponudnik poravnane obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti določenimi
s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga
z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi za izvedbo razpisanih del.
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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT (z vključenim DDV).
Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila na TRR ZTM
št.: 01100-6030926339, sklic 00 170904
– davčna številka prijavitelja.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 10. 2004.
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. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 2004
ob 10. uri; na sedežu naročnika – knjižnica.
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: 10. 9. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-24594/04
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: Darja Plantan, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-92-90,
faks 07/393-92-12.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Mestna občina Novo
mesto, kontaktna oseba: Plantan Darja,
Novi trg 6, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/393-92-90, 07/393-92-88, faks
07/393-92-82.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Mestna občina Novo
mesto, kontaktna oseba: Mirjana Vardijan,
Novi trg 6, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-92-88, faks 07/393-92-82.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Novo mesto, kontaktna oseba:
Mirjana Vardijan, Novi trg 6, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-92-88, faks
07/393-92-82.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izgradnja skupne javne
komunalne infrastrukture v sklopu ZN Adria,
št. 352-01-7/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Mestna občina Novo mesto razpisuje
izbiro najugodnejšega izvajalca za oddajo
javnega naročila po odprtem postopku za
gradnjo skupne javne komunalne infrastrukture v sklopu ZN Adria.
Ponudnik bo za izvedena dela v letu 2004
dobil plačanih največ 280 milijonov SIT, kar
predstavlja predvsem vrednost za nabavo
materiala, pri čemer mora biti situacija
izdana najkasneje v roku 15 dni od podpisa
pogodbe. Za toliko bo tudi sklenjena pogodba
v letu 2004. V letu 2005 se bo z izvajalcem
podpisal aneks še za dodatna sredstva.
Naročnik ni odškodninsko odgovoren, če
podaljšanja pogodbe zaradi neizpolnjenih
pogojev ne bo. Tudi najugodnejša ponudba
naročnika ne zavezuje k izboru ponudnika.
Naročnik si izrecno pridržuje pravico, da
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lahko v vsakem trenutku, brez kakršnegakoli
povračila morebitnih stroškov interesentom
(ponudnikom) in brez obrazložitve, razveljavi postopek in ne odda javnega naročila
oziroma ga odda v ponovljenem postopku.
Dela se bodo oddajala po sistemu funckionalni ključ v roke.
Ponudnik mora predložiti ﬁnančno ovrednoten terminski plan, ki mora biti usklajen s
terminskim planom izgradnje tovarniškega
kompleksa podjetja Adria Mobil d.o.o., Novo
mesto, ki je priloga k razpisni dokumentaciji.
Izvajalec bo moral usklajevati gradnjo z
ostalimi izvajalci komunalne infrastrukture.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne
odda določenih del, ki so predmet razpisa
in so v razpisni dokumentaciji – popisu del
označeni z (*). To so:
– izgradnja plinskega omrežja, pri čemer
se lahko odda vsa dela v celoti, lahko pa
se ne odda montažnih del z dobavo cevi in
materiala za montažo,
– izgradnja
oziroma
rekonstrukcija
vodovodnega omrežja, pri čemer se
lahko odda vsa dela v celoti, ne odda pa
se izgradnja oziroma rekonstrukcija dela
vodovodnega omrežja od odcepa za tovarno
Adria Mobil do meje zazidalnega načrta
oziroma navezave obstoječega omrežja v
naselju Prečna ALI pa se ne odda montažnih
del z dobavo cevi na celotni trasi,
– izgradnja kanalizacijskega omrežja, pri
čemer se ne odda montaže in dobave cevi
za fekalno kanalizacijo in meteorno kanalizacijo do proﬁla Ø 1200,
– izgradnja
telekomunikacijskega
omrežja, pri čemer se ne odda dobave
materiala in izvedbe prestavitve medkrajevnega optičnega kabla SX Novo mesto LC
Prečna, dobave kablov KKO ter materiala
za montažna dela in izvedbe montažnih del
za KKO,
– izvedba zgornje plasti asfalta,
– zasaditev drevoreda.
Predviden začetek del je 15 dni po
sklenjeni pogodbi, konec del pa je odvisen
od obsega oddanih del in rokov navedenih v
ponudbi, vendar najdlje do 31. 7. 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto, ZN Adria.
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:
komunalna ureditev območja znotraj
območja ureditve z navezavo na javno
infrastrukturo izven območja ureditve, kar je
razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 10. 2004 in/ali konec
31. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT (veljavnost bančne
garancije 90 dni od odpiranja);
2. izjava banke za pridobitev garancije za
dobro izvedbo del;
3. izjava banke za pridobitev garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od potrditve računa oziroma
mesečne obračunske situacije v skladu s
pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: po veljavnem zakonu.
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 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; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
– da ponudniku na katerikoli način
ni dokazana huda strokovna napaka na
področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON
3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz
bilance stanja, in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe,
– ponudnik mora imeti v letih 2001-2003
izvedeno najmanj 1 investicijo s področja
cestne in komunalne infrastrukture z
minimalno vrednostjo 200,000.000 SIT, v
nasprotnem primeru je ponudnik izločen iz
ocenjevanja ponudb,
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev kot to zahteva priloga v
razpisni dokumentaciji,
– da ni dal zavajajočih podatkov,
– da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prejema računa,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT (veljavna še 90 dni
od odpiranja),
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8,000.000 SIT
veljavno še tri dni po preteku pogodbenega
roka,
– izjavo banke za pridobitev garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
20,000.000 SIT,
– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– izpisek iz sodne in druge enakovredne
evidence o registraciji oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost,
ki ga izda pristojni davčni urad, potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo
ministrstva,
pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco,
– potrdilo iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni

uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije.
Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri
sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad, potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni,
– potrdilo, da je poravnal davke,
prispevke in druge dajatve ali poslovne
obveznosti, zapadle do dneva dviga potrdila,
ki ga izda pristojni davčni urad in carinska
uprava, potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni,
– izjava ponudnika, da ponudniku na
katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1 in BON2 ali BON3 ali podatke iz
bilance uspeha in podatke iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni,
– da nudi 60 dnevni plačilni rok,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT, veljavna še 90 dni od
odpiranja ponudb,
– izjava banke, da bo ponudniku oziroma
naročniku garancije izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 8,000.000 SIT v primeru, da bo s
ponudnikom podpisana pogodba o izvajanju
del,
– izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 20,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih treh letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe,
– ponudnik mora imeti v letih 2001-2003
izvedeno najmanj 1 investicijo s področja
cestne in komunalne infrastrukture z
minimalno vrednostjo 200,000.000 SIT, v
nasprotnem primeru je ponudnik izločen iz
ocenjevanja ponudb,
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke,
– da predloži seznam izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije vodstva gradbišča in
ostalih delavcev, kot to zahteva priloga v
razpisni dokumentaciji.
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: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: predhodni razpis v
Uradnem listu RS, št. 7-8/2004; objava
javnega razpisa v Uradnem listu RS, št.
32/2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 10. 2004.
Cena: 12.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo
razpisne dokumentacije se nakaže na št.
podračuna Mestne občine Novo mesto št:
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01285-0100015234, model 00, sklicna. Št.
501 z obveznim pripisom » ZN Adria«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije mora
prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da
je bilo plačilo izvedeno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 10. 2004 do
10. 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: kdorkoli, pripombe
na zapisnik lahko podajo le pooblaščeni
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2004
ob 12. uri,: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, sejna soba II/67.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 13. 9. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Ob-24595/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom Nine Pokorn – Grmovje, kontaktna
oseba: Olga Irman, Pernovo 4/a, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-29-00, faks
03/713-29-10, elektronska pošta: olga.
irman@siol.net, internetni naslov: www.
dom-ninepokorn.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) Opis: prenova bivalnega dela
graščine v Domu Nine Pokorn – Grmovje.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova bivalnega dela graščine v domu
Nine Pokorn – Grmovje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom Nine Pokorn –
Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
prenova bivalnih prostorov v graščini Dom
Nine Pokorn – Grmovje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 13. 9. 2004 do 31. 12.
2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1 mio SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti;
– ﬁnančno zavarovanje za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
skladu 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: v skladu z Zakonom
o javnih naročilih – 42. člen in 42.a člen ter
razpisno dokumentacijo.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: v skladu z 42. členom Zakona o
javnih naročilih:
Naročnik bo ugotovil usposobljenost
ponudnika za izvedbo javnega naročila tako,
da bo preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoje
po 42. in 42.a členu ZJN-1A:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu in da ima potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– dokazilo, 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, izdano s strani sodišča, ki
dokazuje zadnje stanje ponudnika, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1/P, ne starejši kot 60 dni od
dneva odpiranja ponudb,
– BON 2, ne starejši kot 60 dni od
dneva odpiranja ponudb, iz katerega mora
izhajati, da ponudnikov transakcijski račun
v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila ni
bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjava ponudnika o prostih kapacitetah
in sposobnosti;
– seznam kadrov ponudnika.
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.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 10. 2004.
Cena 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno
dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od
dneva objave pri kontaktni osebi Olgi Irman,
Dom Nine Pokorn - Grmovje, Pernovo
4a, tel. 03/713-29-11. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo
o vplačilu po faksu št. 03/713-29-10 na TRR:
01100-6030269649.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 10. 2004 do
7.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10.
2004 ob 8. uri; v prostorih graščine Doma
Nine Pokorn – Grmovje, Pernovo 4/a, 3310
Žalec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 13. 9. 2004.
Dom Nine Pokorn – Grmovje
Št. 413-01-99/2004
Ob-24598/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Branko Malek, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-11,
faks 02/881-21-18, elektronska pošta:
info@slovenj-gradec.si, internetni naslov:
http://www.slovenj-gradec.si/.
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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 Slovenj
Gradec, kontaktni osebi: Tanja Meh in
Andreja Pažek, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-11, faks
02/881-21-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-99/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova Zdravstvenega doma Slovenj
Gradec – faza 1-4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
prenova sanitarij, del ambulant in pomožnih
prostorov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 10. 2004 in/ali konec
20. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke kot garancija za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT;
– garancija banke za dobro izvedbo
posla 5% od pogodbene vrednosti;
– garancija banke za odpravo napak
v garancijskem roku 5% od obračunske
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
skladu z gradbeno pogodbo in razpisno
dokumentacijo, plačilo 60 dni od izstavitve
začasnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge evidence;
– ustrezno dovoljenje za opravljanje
tovrstnih dejavnosti – obrtno dovoljenje;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva za pravosodje;
– potrdilo, da ima poravnane davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1;
– samostojni podjetniki: potrdilo o
povprečnem stanju sredstev na TRR za
zadnje 3 mesece in zaključni račun za
preteklo leto;
– letni promet ponudnika mora presegati
vsaj 100,000.000 SIT.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izvedba vsaj 30% vrednosti vseh del z
lastnim kadrom;
– reference iz zadnjih petih let za
izdelavo primerljivih objektov;
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
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: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – 60%,
2. reference – 15%,
3. garancijski roki – 10%,
4. zmožnost izvedbe posla – 15%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo
na TRR 01312-0100010322, sklic 00
40301-99-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 10. 2004 do 13.
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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 10. 2004
ob 9. uri; Mestna občina Slovenj Gradec,
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: 10. 9. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 106/04
Ob-24709/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Markovci, kontaktna oseba: Janko
Širec, Markovci 43, 2281 Markovci, Slovenija,
tel. 02/788-88-80, faks 02/788-88-81,
e-pošta: janko.sirec@markovci.si, internetni
naslov: http://www.markovci.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 potrebno
poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v točki I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja
večnamenske
dvorane
Markovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prizidek k objektu
Osnovne šole bratov Štrafela, Markovci
33/d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe morajo biti predložene za
celoto.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
izgradnja večnamenske dvorane; gradbena
in obrtniška dela, strojne in elektroinstalacije, zunanja ureditev (vse gradbene faze)
ter dobava in montaža športne opreme. Ob
zaključku del je potrebno predložiti PID.
Objekt bo prizidek obstoječemu objektu
osnovne šole, v velikosti 44,40 m x 24,90 m
s prizidkom za shrambe in tehnični prostor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 200 koledarskih dni od uvedbe
v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT, ﬁnančno zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
ﬁnančno zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoj ﬁnanciranja in
plačila/ali sklic na ustrezne določbe: do 90%
dokončnega plačila na podlagi začasnih
mesečnih situacij glede na obseg opravljenih del. Rok plačila 90 dni od prejema
začasne mesečne situacije, 10% plačilo
po opravljeni primopredaji objekta. Rok
zaključnega plačila 90 dni od prejema
obračunske 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 (pogodba) 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 in imeti
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s poslovanjem 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 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. Ponudnik mora v zadnjih treh letih
izkazovati najmanj tri kratne prihodke od
ponudbene vrednosti javnega naročila (v
vsakem posameznem letu posebej).
6. Ponudnik mora izkazovati dobro
opravljeno gradnjo najmanj dveh istovrstnih
objektov, od tega enega v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe. Dokazila o uspešno
realiziranih delih morajo biti potrjena s strani
investitorja.
7. Ponudnik mora imeti zavarovano
odgovornost za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila (gradbena, obrtniška in
instalacijska dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02).
8. 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).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
1. Dokazilo o registraciji; za pravne osebe
– gospodarske družbe fotokopija izpiska
iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika. Za ﬁzične
osebe – samostojne podjetnike fotokopija
potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje.
Dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
oziroma izjavo, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni potrebno.
2. Fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, ki izkazuje zadnje
stanje, 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, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
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.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od roka za oddajo ponudb, da
ima ponudnik 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 RS poravnane tiste
dajatve, ki jih je moral poravnati v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti: za gospodarske družbe fotokopija
potrdila BON-1/P in BON-2 izdan največ
30 dni pred odpiranjem ponudb, samostojni
podjetniki pa BON-1/SP in BON 2, izdan
največ 30 dni pred odpiranjem ponudb ali
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namesto BON-2 obrazec s podatki o solventnosti za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece, ki ga izdajo pristojne banke, pri
katerih ima samostojni podjetnik odprt transakcijski račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. Seznam tehnične opreme, potrebne
za realizacijo javnega naročila, oziroma
izjava, da bo posamezna dela, za katera ne
razpolaga z lastno tehnično opremo, izvajal
s podizvajalci. Potrebno je navesti imena
podizvajalcev.
2. Fotokopija veljavne zavarovalne
police za predmet javnega naročila – GOI
dela, skladno s 33. členom ZGO-1 ali izjava
zavarovalnice, da bo v primeru pridobitve
posla zavarovala odgovornost, skladno s
33. členom ZGO-1.
3. 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 ključnega osebja, ki bo vključeno
pri realizaciji javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje gradnje
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: ponudbena cena: 90 točk, garancijski rok: 5 točk, rok izgradnje: 3 točke,
reference: 2 točki. Skupno število točk je
100.
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 19. 10. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 5.000 SIT na št. transakcijskega
računa: 01368-0100017763.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 10. 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: 20. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 9. 2004,
13. uri; Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša
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: 13. 9. 2004.
Občina Markovci

Storitve
Ob-24533/04
Obvestilo
Onkološki inštitut Ljubljana izdaja na
podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo
podjetje ISS Servisystem d.o.o., Ptujska

95, Maribor, ki ga zastopa prokuristka Lidija
Breznik in prokurist Darko Koražija, zoper
javni razpis “čiščenje prostorov Onkološkega
inštituta Ljubljana”, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 70 z dne 28. 6. 2004, Ob-17181/04,
naslednji sklep:
1. Postopek javnega odpiranja ponudb,
objavljen za dne 8. 9. 2004 ob 10. uri v veliki
sejni sobi, stavba C Onkološkega inštituta
Ljubljana, se preloži za nedoločen čas.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 148

Ob-24532/04
Popravek
V javnem razpisu za predmet javnega
naročila čiščenje poslovnih prostorov
in drugih površin z dobavo sanitarnega
potrošnega materiala za potrebe RS
Upravne enote Ljubljana, Adamič – Lundrovo
nabrežje 2, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 97 z dne 3. 9. 2004, Ob-23002/04, se
popravi točka II.1.7) tako, da se glasi:
II.1.7): Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: notranje organizacijske
enote RS Upravne enote Ljubljana:
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Proletarska 1, Ljubljana,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Roška 25, Ljubljana,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Dobrova, Ulica Vladimirja
Dolničarja 2, Dobrova,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Polhov Gradec, Polhov
Gradec 13, Polhov Gradec,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Ig, Ig 50, Ig,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Horjul, Slovenska cesta 7,
Horjul,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Škoﬂjica, Šmarska cesta 3,
Škoﬂjica,
– Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Velike Lašče, Levstikov trg 1,
Velike Lašče,
– Izpostava Vič – Rudnik, Trg MDB 7,
Ljubljana in Viška 38, Ljubljana,
– Izpostava Moste – Polje, Proletarska
1, Ljubljana,
– Izpostava Šiška, Trg prekomorskih
brigad 1, Ljubljana,
– Izpostava Center, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana,
– Izpostava Bežigrad, Linhartova 13,
Ljubljana,
– Službe na nivoju Upravne enote
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana.
Upravna enota Ljubljana
Ob-24370/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Krško, kontaktna oseba: Vanja
Bogolin, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, Slovenija, tel. 07/498-13-24, faks
07/492-22-11, elektronska pošta: vanja.
bogolin@krsko.si, internetni naslov: www.
krsko.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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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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov Občine
Krško z dobavo sanitarnega potrošnega
materiala v letih 2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– poslovni prostori na Cesti krških žrtev
14, Krško,
– poslovni prostori na Cesti krških žrtev
15, Krško,
– poslovni prostori na Cesti krških žrtev
23, Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
oddajajo v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, zaključek
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 300.000 SIT,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v 30
dneh od dneva prejema računa, v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
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 izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da je ekonomsko in ﬁnančno
sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ima izpolnjene obveznosti do
podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij
oziroma potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
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bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za
pravosodje) ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti – obvezna dokazila: podatki
o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazca
BON1/P in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava – navedeno 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponujena cena 80%,
2. reference ponudnika 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 933-12/2004
O301.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni
zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 10. 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 27. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2004
ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba D.
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: Občina Krško,
Služba za pravne in splošne zadeve, Vanja
Bogolin, tel. 07/498-13-24.
Občina Krško
Ob-24371/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Krško, kontaktna oseba: Romana
Pečnik, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, Slovenija, tel. 07/498-13-72, faks
07/498-12-76, elektronska pošta: romana.
pecnik@krsko.si, internetni naslov: www.
krsko.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.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zimsko vzdrževanje občinskih cest
v Občini Krško za leti 2004/2005 in
2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Krško.
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: javno
naročilo je razdeljeno na naslednje sklope
oziroma območja:
1. območje: Senovo, Brestanica, Rožno–
Presladol in Koprivnica,
2. območje: Dolenja vas, Zdole, Krško
levi breg + most,
3. območje: Veliki Trn, Raka, Leskovec
pri Krškem, Krško desni breg, Senuše, Veliki
Podlog, Krško polje in Gora,
4. območje: Kostanjevica na Krki,
Podbočje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2004 do 15. 4.
2005 ter od 15. 11. 2005 do 15. 4. 2006.
Rok zaključka pa se lahko skrajša v primeru,
da se bo vzdrževanje cest kot gospodarska
javna služba pričelo izvajati v eni izmed
oblik, ki jih predvideva Zakon o gospodarskih javnih službah.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po prejemu situacij v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
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 izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in ﬁnančno
sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ima izpolnjene obveznosti do
podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij
oziroma potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za
pravosodje) ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti – obvezna dokazila: podatki
o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazca
BON1/P in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam izvedenih del s področja
vzdrževanja javnih površin v zadnjih treh
letih, v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila vključno z zahtevanimi
obrazci,
– popis
ponudnikove
razpoložljive
tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika,
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
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: Uradni list RS, št. 2-3 z
dne 16. 1. 2004, Ob-466/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: 344-04-9/2004
OO603.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni
zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 10. 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 11. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2004
ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
Romana Pečnik, tel. 07/498-13-72.
Občina Krško
Ob-24373/04
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 komerc. zadeve in javna
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naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska
2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/
1/475-21-92,
faks
+386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.
si, internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
popravilo sklopov TV oddajnikov,
vključno s potrebnim materialom in
rezervnimi deli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike
Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.34.12.00-9.
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: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
obvezni minimalni plačilni rok je 30 dni po
prejemu posameznega računa.
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 048/2004.
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 048/2004.
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 048/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena ure popravila,
2. popust na cenik rezervnih delov.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
048/2004-1L-ODP/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2004.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki 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. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljna preko interneta, pa je
brezplačna. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (RTV 048/2004-1L-ODP/S)
in z navedbo davčne številke in sedeža
podjetja.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 10. 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: do 15. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10.
2004 ob 12. uri, RTV Slovenija – Služba za
komercialne zadeve in javna naročila RTV,
Čufarjeva ul. – gradbeni provizorij, 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: 9. 9. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-24397/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-61-200,
faks 07/81-61-210, kontaktna oseba:
Roman
Perčič,
elektronska
pošta:
roman.percic@obcina-sevnica.si, internet
naslov: www.obcina-sevnica.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kanalizacija in centralna čistilna naprava
Sevnica – strokovno svetovanje in
nadzor.
II1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Sevnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
oddajajo v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe
oziroma oktober 2004, predviden zaključek
september 2008.
III.1.1.) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v 60
dneh po prejemu situacij v skladu z zakonom
o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
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
zahtevnih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
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sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega
dejanja pravnomočno obsojen,
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in ﬁnančno
sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivosti,
– da ima izpolnjene obveznosti do
podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij
oziroma potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za
pravosodje) ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti – obvezna dokazila: podatki
o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazca
BON1/P in BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam projektov, ki so se izvajali
po pravilih FIDIC in na katerih je ponudnik
sodeloval kot strokovni svetovalec in
nadzornik v zadnjih petih letih, vključno s
potrjenimi referencami,
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
kadrov ponudnika vključno z življenjepisi
glavnih sodelujočih kadrov,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1.) Ali je zagotovljena 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– ponujena cena – 40%,
reference – sodelujočih kadrov – 30%,
– reference ponudnika – 30%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da
IV.3.1.)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35300-0043/99.
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IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 4. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun številka: 01310-0100008286.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 10. 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 zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 4. 10. 2004 ob 12. uri; Občina
Sevnica, 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: da, čiščenje odpadnih voda v povodju
spodnje Save – podprojekt Sevnica
(program ISPA).
VI.4) Dodatne informacije: Občina
Sevnica, Oddelek za okolje in prostor,
Roman Perčič, tel. 07/81-61-200.
Občina Sevnica
Št. 268-557/2004
Ob-24597/04
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, SI-2000 Maribor,
Slovenija, tel. +386/2/23-42-417, faks
+386/2/23-42-452, elektronska pošta: ljubo.
zerak@gov.si, internetni naslov: http.//www.
gov.si/dzp/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Sl Consult d.o.o.,
kontaktna oseba: Anita Gole, univ. dipl.
ek., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92, elektronska pošta:
anita.gole@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Sl Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Anita Gole, univ. dipl. ek., Tržaška
cesta 118, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: anita.gole@sl-consult.
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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: meritve celotnega
železniškega omrežja Republike Slovenije
in prenos izmerjenih podatkov v sistem
elektronske obdelave podatkov naročnika.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila so meritve
celotnega
železniškega
omrežja
Republike Slovenije, in sicer:
a) Neporušitvene
in
brezkontaktne
meritve ter kontrola tirov in kretnic s
samohodnim merilnim tirnim vozilom.
Meritve in kontrola geometrije tirov,
kontaktnega vodnika voznega voda, proﬁla
in valovitosti tirnic, posnetek površine tirnic
in okolice proge.
b) Neporušitveni pregledi tirov in kretnic
(razen kretniških src) z ultrazvokom in
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vrtinčnim tokom zaradi ugotavljanja in
ocenitve napak vozne površine tirnic in
notranjih okvar tirnic s samohodnim merilnim
tirnim vozilom.
c) Neporušitveni pregled gramozne
grede, spodnjega ustroja in planuma z
uporabo geo-radarja.
d) Prenos izmerjenih podatkov v sistem
elektronske obdelave podatkov naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 18 (Storitve
železniškega prometa).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
V okviru točke a) je potrebno izvesti:
– 3 meritve ca. 310 km tirov glavnih
prog na katerih obratujejo VNT in največja
dovoljena progovna hitrost presega
120 km/h,
– 2 meritvi ca. 625 km tirov preostalih
tirov glavnih prog z največjo dovoljeno
progovno hitrostjo do vključno 120 km/h,
– 1 meritev ca. 615 km tirov regionalnih
prog,
– 1 meritev kontaktnega vodnika (ca.
820 km tirov glavnih prog je elektriﬁciranih)
z obremenjenim pantografom, sicer pa pri
vseh ostalih vožnjah brez obremenitve.
V okviru točke b) je potrebno izvesti:
– 2 meritvi ca. 935 km tirov glavnih prog,
vključno z ročnimi meritvami ugotovljenih
varnostno kritičnih mest,
– 1 meritev ca. 615 km tirov regionalnih
prog, vključno z ročnimi meritvami ugotovljenih varnostno kritičnih mest.
V okviru točke c) je potrebno izvesti:
– 1 kontrola (samo v prvem pogodbenem
letu) celotnega železniškega omrežja.
V okviru točke d) je potrebno izvesti:
– prenos izmerjenih podatkov v sistem
elektronske obdelave podatkov naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
1. 3. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku, ki presega 5% ponudbene cene
brez davka na dodano vrednost (DDV).
Garancija za resnost ponudbe mora veljati
120 dni od dne odpiranja ponudb.
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro
izvedbo del v višini 10% pogodbene
vrednosti. Garancija mora biti predložena v
10 dneh od dneva podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: glede na
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 /ZIPRS0405/
(Ur. l. RS, št. 130/03).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano:
Na razpisu lahko enakopravno sodelujejo
ﬁzične in pravne osebe iz držav članic
Evropske Unije in držav kandidatk za vstop
v Evropsko Unijo ter Albanije, Bosne in
Hercegovine, Hrvaške, Republike Srbije in
Črne Gore, bivše jugoslovanske Republike
Makedonije in Turčije. Vse blago, ki bo
dobavljeno v okviru pogodbe, mora izvirati
iz teh držav.

V primeru, da je ponudba predložena
s strani skupine ponudnikov (partnerji
skupnega
nastopa/konzorcij)
morajo
podpisati med seboj pogodbo o skupnem
nastopanju, v kateri morajo biti urejena
in določena medsebojna razmerja glede
izvajanja storitve, ki je predmet tega
javnega razpisa. V primeru, da s ponudnikom sodelujejo podizvajalci, morajo z njimi
skleniti pogodbe o poslovnem sodelovanju, v
kateri morajo biti urejena in določena medsebojna razmerja glede izvajanja storitve, ki je
predmet tega javnega razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: ponudnik mora izpolnjevati sledeče
pogoje:
1. ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek oziroma ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
3. ponudniku v zadnjih 5 letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem oziroma izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero mu je prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. ponudnik je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma če ima sedež v tujini,
je poravnal v Republiki Sloveniji vse tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji;
5. ponudniku zakon ne prepoveduje
skleniti pogodbe;
6. ponudnik ne vsebuje lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali
nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
izpolnjevati sledeče pogoje:
1. povprečna letna višina celotnih
skupnih poslovnih prihodkov ponudnika
v preteklih poslovnih 3 letih (2001, 2002,
2003) presega 720,000.000 SIT.
2. v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa več kot
10 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: ponudbe lahko predložijo samo
družbe in posamezniki, ki zadoščajo naslednjim minimalnim kvaliﬁkacijskim pogojem,
lahko pa jih presegajo:
1. uspešna izvedba del na vsaj dveh
projektih v zadnjih 5 letih, pri katerih je bil
ponudnik glavni izvajalec in ki so po naravi
in zahtevnosti primerljiva z razpisanimi deli,
2. ključno osebje (vodja projekta in vodje
posameznih meritev) mora imeti vsaj 3 leta
delovnih izkušenj na podobnem položaju
in na področju, podobnem razpisanem
delom.
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: številka obvestila v kazalu
UL EU: 2004/S 137-117361 z dne 13. 7.
2004; številka obvestila v kazalu Ur. l. RS:
80/04 z dne 23. 7. 2004, Ob-19904/04.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. vpliv meritev na odvijanje železniškega
prometa,
3. optimizacija merilnih ciklov,
4. razpoložljivost IRISsys vmesnika,
5. reference ponudnika samo za področje
razpisanih del.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 10. 2004.
Cena: 600 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna
dokumentacija je na voljo na naslednjem
naslovu: Sl Consult d.o.o., Tržaška cesta
118, SI – 1000 Ljubljana; ob predložitvi
dokazila o vplačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo v višini 600 EUR ali enake
vsote v SIT, na račun: Sl Consult d.o.o.,
Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana,
pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Trg
Osvobodilne fronte 12, SI – 1000 Ljubljana,
št. računa 33000–6617471620, IBAN
koda/št. računa SI5633000-6617471620,
SWIFT koda: KLHBSI22, s pripisom JAŽP
– Meritve”. Za vplačila v SIT je veljaven
prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na
dan objave tega razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
Ponudbe morajo biti predložene na način
in v obliki, kot je predpisano v navodilih za
izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja
v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, Sl Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/
241-90-92 najkasneje 5 dni pred rokom za
oddajo ponudb, ki je določen v točki IV.3.3.
Svetovalni inženir bo posredoval pisni
odgovor najkasneje v naslednjih treh dneh.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 10. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za
sodelovanje: ponudba mora biti sestavljena
v slovenskem jeziku, ponudnik pa lahko
poleg ponudbe v slovenskem jeziku, sestavi
ponudbo tudi v angleškem jeziku.
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 ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 10. 2004
ob 11. uri; Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenija, Kopitarjeva 5,
SL-2000 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: 10. 9. 2004.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-24599/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-10,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.
hladnik@ozg-kranj.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Osnovno zdravstvo
Gorenjske, kontaktna oseba: Anica
Hladnik, Gosposvetska ulica 9, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26, faks
04/202-67-18, elektronska pošta: anica.
hladnik@ozg-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
Osnovno
zdravstvo
Gorenjske, kontaktna oseba: Milana
Vintar-Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-18, faks
04/202-67-18.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Milana Vintar-Šambar, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-18,
faks 04/202-67-18.
II.1) Opis: protetična dela.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 25.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
protetična dela.
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: protetična dela za sklope: ZD Bohinj, ZD Tržič,
ZD Škofja Loka in Zobna poliklinika Kranj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zdravstveni dejavnosti.
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:
B2) merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 10. 2004.
Cena: 2.400 SIT (z DDV).
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 10. 2004 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 12 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10.
2004 ob 12. uri; OZG Kranj, Gosposvetska
ulica 9.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
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Št. 012-74/2004-2
Ob-24600/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: Simon Weilguny,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-33-11, faks 01/433-10-31,
elektronska pošta: Gp.mg@gov.si, internetni naslov: www.mg-rs.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 07.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JRVSRR2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje in dopolnjevanje informacijskih rešitev za e-subvencije,
naročila malih vrednosti, javna naročila
in strateški plan ter razvoj novih
programskih modulov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kotnikova 5 in Kotnikova
28 v Ljubljani ter Trubarjeva 11 v Mariboru.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): K 72.22.14 Vzdrževanje
računalniških programov in sistemov; K
72.22.12 Razvijanje programov po naročilih
uporabnikov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje, dopolnjevanje in razvoj programskih
rešitev od podpisa pogodbe do konca leta
2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: navedeno 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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 10. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 10. 2004 ob
9. uri.
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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: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 10. 2004
ob 10. uri; Ljubljana, Kotnikova 5.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 13. 9. 2004.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 402-40-93/04
Ob-24630/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen,
univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40,
01/433-45-80, elektronska pošta: karel.
licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: JV ZIL inženiring d.d., kontaktna
oseba: Marko Žeželj, univ. dipl. inž. gard.,
Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/500-98-78, faks 01/500-98-77,
elektronska pošta: Marko.zezelj@zilinzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
ZIL inženiring,
d.d.,
kontaktna oseba: Saša Kos, univ. dipl.
prav., Kersnikova 10, Ljubljana, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80, elektronska pošta: sasa.
kos@zilinzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIL
inzeniring, d.d., Kersnikova 6, Ljubljana,
vložišče, 5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izdelava projektne
dokumentacije PGD,PZI IN PZR – dopolnitev
zaradi povečanega obsega del (izvedba
6 pasovne AC) na AC A2 Karavanke –
obrežje, odsek Šentvid–Koseze.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava
projektne
dokumentacije
PGD,PZI IN PZR – dopolnitev zaradi
povečanega obsega del (izvedba
6 pasovne AC) na AC A2 Karavanke–
obrežje, odsek Šentvid–Koseze.
Dopolnitev projektne naloge zajema
spremembo vsebinskega obsega del
avtoceste na odseku Šentvid–Koseze z
upoštevanjem polnega priključka Šentvid
z rekonstrukcijo Celovške ceste med
Kosmačevo cesto in Cesto v Šentvid
in izvedbo 6-pasovne avtoceste med
priključkom Šentvid in Kosezami oziroma
do priključka H3 na avtocesto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentvid–Koseze.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glej predmet, glavni besednjak:
izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZI IN PZR – dopolnitev zaradi povečanega
obsega del (izvedba 6 pasovne AC) na AC
A2 Karavanke – obrežje, odsek Šentvid–
Koseze.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: enovito
naročilo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: v roku 2 mesecev, od oddaje
naročila, čas v mesecih PZI in PZR pa v
roku 1,5 meseca od pridobitve pogojev
za izdelavo oziroma po prejemu obvestila
Inženirja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6,360.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
lastna sredstva Družbe za Avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d.
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: povprečni letni
promet v zadnjih treh letih oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, razviden iz dokumentov, navedenih
v točki 5.1g teh navodil ponudnikom v višini
100,000.000 SIT za izvedbo vseh razpisanih
del; uspešne izkušnje kot glavni projektant
ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) pri vsaj enem javnem naročilu
za istovrstna dela v enaki vrednosti, kot
je predmet javnega naročila, v zadnjih 3
letih ali vsaj dve javni naročili za istovrstna
dela v vrednosti, ne manjši kot polovica
javnega naročila, v zadnjih petih letih, v
skladu z zahtevo po točki 5.1h teh navodil
ponudnikom; Izjava o zagotovitvi in časovni
razpoložljivosti opreme za izvedbo del po
tem razpisu kot je navedena v točki 5.1i
teh navodil ponudnikom; odgovorni vodja
projekta je posameznik, ki projektantu
odgovarja za medsebojno usklajenost vseh
načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo, in za kakovost obdelave celotnega
projekta; odgovorni projektant je lahko
posameznik, ki je pri pristojni poklicni
zbornici vpisan v ustrezen imenik in ima
po končanem študiju za pridobitev univerzitetne izobrazbe najmanj pet let delovnih
izkušenj na področju projektantskih storitev,
če nastopa kot odgovorni projektant načrta
za zahtevni objekt, oziroma najmanj tri leta
delovnih izkušenj na področju projektantskih
storitev, če nastopa kot odgovorni projektant
načrta za manj zahtevni oziroma enostavni
objekt, po končanem študiju za pridobitev
visoke strokovne izobrazbe pa najmanj
sedem let pri zahtevnih objektih in najmanj
pet let pri manj zahtevnih in enostavnih;
Enake pogoje mora izpolnjevati tudi oseba,
ki jo izvajalec določi za svojega zastopnika
v vzorcu pogodbe (14. člen).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: redni izpisek iz sodnega registra;
dovoljenje za opravljanje dejavnosti; izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; potrdilo pristojnega
davčnega
organa;potrdilo
ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco kot dokazilo,
da ponudnik ni bil kaznovan za dejanja v

zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane, mora pa odražati zadnje
dejansko stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
– velike in srednje ﬁrme v skladu s klasiﬁkacijo po ZGD predložijo revidirane bilančne
izkaze;
– male ﬁrme v skladu s klasiﬁkacijo po
ZGD predložijo bilančne izkaze, iz katerih
so razvidni podatki, kot so opredeljeni v
poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g;
– samostojni podjetniki predložijo izkaz
banke ali druge specializirane institucije, iz
katerega so razvidni podatki, kot so navedeni
v poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g;
– tuji ponudniki priložijo kopije izpiskov
iz računa (s prevodom v slovenski jezik) iz
katerih so razvidni podatki, kot so navedeni
v poglavju 10, priloga 2 k točki 5.1 g;
– poleg tega je potrebno predložiti
izjavo ponudnika o doseženem celotnem
letnem prometu, doseženim z enakovrstnimi
dobavami v zadnjih treh letih in projekcijo za
naslednji dve leti;
– naročnik lahko v vsaki fazi izvajanja
pogodbe pri pogodbenih izvajalcih ugotavlja
boniteto izvajalskega podjetja in ima pravico
zahtevati ustrezne dokumente v zvezi s
tem;
– ponudnik mora priložiti še potrdilo
pristojne organizacije ali lastno izjavo, da
nima blokiranega računa;
– dokazilo o možnosti dostopa do
ﬁnančnih virov; dokazilo mora izkazovati
možnost najetja kredita prvovrstne banke
v Republiki Sloveniji, oziroma dostop do
drugih ﬁnančnih virov; pooblastilo ponudnika
naročniku za pridobivanje informacij od
bank ponudnika, ki naročnika pooblašča za
pridobivanje podatkov o ﬁnančnem stanju
ponudnika v času trajanja pogodbe za
izvedbo dobave; mnenje pooblaščenega
revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti –
obvezna dokazila: seznam najpomembnejših opravljenih projektantskih storitev kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (projektiranje ceste,
objektov, deviacij, regulacij …..), v zadnjih
petih letih, z zneski, datumi in seznamom
državnih ali zasebnih naročnikov. Ponudnik
mora seznamu priložiti potrdila naročnikov
del, ki jih navajajo v seznamu, da je dela
po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika
ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in
odgovornih za nadzor kakovosti, in sicer na
samem gradbišču in izven njega; seznam
mora vsebovati navedbo izobrazbenih in
strokovnih kvaliﬁkacij za kadre, predvidene
za izvajanje del po pogodbi. Ponudbi je
potrebno priložiti organizacijsko shemo
ključnih kadrov predlaganih za vodenje
oziroma izvajanje del po pogodbi, drugih
strokovnih delavcev odgovornih za izvedbo
pogodbe in za nadzor kakovosti; seznam
glavne izvajalčeve opreme (stroji, vozila
in naprave) predlagane za izvedbo del po
pogodbi; ponudnik mora imeti v lasti ali imeti
zagotovljen dostop (preko najema, zakupa,
pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do
ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje
razpisanih del. Zagotoviti mora, da bodo
deli opreme na osnovi znanih zadolžitev
v predvidenem času projektiranja na voljo
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v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju
za njihovo uporabo. Oprema ne sme biti
starejša od 10 let. Ponudnik naj navede
glavno projektantsko opremo (strojna
in programska oprema in naprave), ki je
nujno potrebna za izvajanje del za katera je
predložil ponudbo. Ponudnik naj tudi označi
ali so naprave in oprema v lasti ponudnika
oziroma bodo na voljo na kak drug način.
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: ne.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 07/83/297/04

Ob-24625/04

Razveljavitev
V celoti razveljavljamo javni razpis za
izgradnjo NGS-vzhodnega obroča Elektro
Maribor d.d., ki je bil objavljen v Ur. l. RS,
št. 88-90 z dne 13. 8. 2004, Ob-21773/04,
zaradi vloženega zahtevka za revizijo
postopka oddaje javnega naročanja zoper
postopek oddaje javnega naročila enega od
konkurenčnih ponudnikov.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Ob-24380/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks
03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.
celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Milan Vižintin – tehnični del, Danica
Mirnik – za splošni del, Vrunčeva 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks
03/54-85-023, elektronska pošta: milan.
vizintin@elektro-celje.si, danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo:
Elektro
Celje,
d.d.,
kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba
411/IV, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/42-01-477, faks 03/54-85-023.
I.4) Naslov, na katerega je treba
poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni
osebi: Irena Verbič – tajništvo, Sonja
Marinček – soba 411/IV, Vrunčeva 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks
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IV.1) Vrsta postopka: odprt.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 10. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije ponudnik poravna z virmanom
na TRR. št. 05100-8010026397 pri Abanki
Vipa d.d. v korist ZIL Inženiring d.d., s
pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 10. 2004 do
8. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2004
8.30, Ljubljana, Kersnikova 6, V. nadstropje,
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 13. 9. 2004.

03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.
celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
energetski transformator 31,5 MVA,
Un 110/21/10,5 kV, YNyn 6 (d5), način
hlajenja: ONAN, nivo šuma 50 dB.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: leto 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: kot 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: akt o skupni izvedbi
posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila:
– 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 da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
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 19. 10. 2004.
Cena: 12.000 SIT. Valuta: pred
prevzemom.

Pogoji in način plačila: transakcijski račun
št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno
dokumentacijo je možno posredovati po
pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in
posredovanih podatkih o naslovu in davčni
številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 10. 2004 do 8.
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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10.
2004 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
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: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Milan Vižintin,
tel. 03/42-01-350 in Danica Mirnik, tel.
03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 8. 9. 2004.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

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

Ob-24601/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktni osebi:
za splošni del: Rozalija Sabo, za tehnični
del: Mira Pibernik, Ulica Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj, Republika Slovenija,
tel. 04/208-36-14, 04/208-36-30, faks
04/208-36-00, elektronska pošta: rozi.
sabo@elektro-gorenjska.si, mira.pibernik@elektro-gorenjska.si, internetni naslov: www.
elektro-gorenjska.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/0P-09/2004-Ident
81592.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža sekundarne opreme
110 in 20 kV stikališča, lastne rabe in
signalno krmilnih kablov v RTP 110/20 kV
Tržič.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dela se bodo izvajala
na lokaciji RTP Tržič v Tržiču.
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: dobava
in montaža opreme 110 in 20 kV stikališča,
lastne rabe in signalno krmilnih kablov v
RTP 110/20 kV Tržič.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: delo se bo izvajalo predvidoma v
rednem delovnem času.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: rok za izvedbo del dobave in
montaže naprav je 6 mesecev od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 8,500.000 SIT,
– garancija banke ali zavarovalnice za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,
– garancija banke ali zavarovalnice za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo na podlagi posameznih
situacij v roku 30 dni.
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 42.
členom ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: po ZJN-1A – 42.a člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: zahteva se
podatke o boniteti poslovanja ponudnika
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003,
oziroma bilanco stanja in izkaz poslovnega
izida za leta 2001, 2002, 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– zagotoviti največ 24-urni odzivni čas v
garancijski dobi v primeru nujnih posegov,
– izdelati in predložiti terminski plan
izvajanja del,
– priložiti opis ponujene tehnične opreme,
storitev in tehnične rešitve,
– ponudnik mora razpolagati s tehničnimi
zmogljivostmi in tehnično opremo, ki
omogoča izvajanje del na podlagi tega
razpisa,
– izpolnjevati zahteve glede ukrepov za
varno delo,
– izpolnjevati obveznosti po Zakonu o
tehničnih zahtevah (Ur. l. RS, št. 59/99 in
54/00), in področnih predpisov,
– nuditi garancijo za vgrajeno opremo in
izvedena dela za čas 24 mesecev,
– zagotoviti skladnost izdelkov z zahtevanimi tehničnimi speciﬁkacijami in standardi,
ki jih izdajajo pooblaščeni organi,
– zagotoviti dobavo in montažo del v
roku 6 mesecev,
– zagotoviti izpolnjevanje vseh zahtev
iz tabele tehničnih zahtev, testiranje in
nadzor,
– ostale zahteve na podlagi razpisne
dokumentacije in PZR.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: da; izvajalec
mora biti usposobljen za izvajanje del in
vgradnjo sekundarnih naprav v RTP.
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:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena ponujenega sistema – 800 točk,
2. reference sistema (opreme in storitev)
– 100 točk,
3. pogarancijsko vzdrževanje – 50 točk,
4. dodatne tehnične in funkcionalne
lastnosti opreme – 50 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: Ident 81592.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 10. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika 25100-9700516198 –
Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno na sedežu naročnika
vsak dan med 9. in 13. uro s predhodno
enodnevno najavo in plačilom stroškov. Pred
dvigom razpisne dokumentacije ponudnik
dostavi potrdilo o plačilu in ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 10. 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 15. 1. 2005 in/ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so dali svoje ponudbe na
podlagi pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 10. 2004
ob 10.30; v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba, II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
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: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak delovni
dan od 9. do 13. ure na tel. 04/208-36-14
za splošna vprašanja (Rozalija Sabo);
04/208-36-30 za tehnično strokovna
vprašanja (Mira Pibernik).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 13. 9. 2004.
Elektro Gorenjska, d.d.

Gradnje
Št. 08477
Ob-24592/04
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: Ivo Skočir, Cesta Ljubljanske

brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-20-600, faks 01/58-20-601,
elektronska pošta: Ivo.skocir@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/10/2004/SS-SV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava tehničnega varovanja objektov
Geoplin d.o.o., Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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: izdelava
tehničnega varovanja objektov Geoplin
d.o.o. Ljubljana, ki zajema varovanje
področja ograje in okolice objektov znotraj
ograje, varovanje objektov – protivlomna
zaščita, video nadzor, kartični pristop,
celovita prenapetostna zaščita ter potrebni
gradbeni posegi in ostali elementi mehanske
protivlomne zaščite.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek oktober 2004 in konec
31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
naročnik bo zahteval predložitev bančne
garancije za resnost ponudbe v višini
10% ponudbenega zneska, za čas veljavnosti ponudbe. Bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od vrednosti pogodbe za dobo 1 leta
po dokončanju pogodbenih del. Pri tem se
upošteva kot dokončanje pogodbenih del
uspešno opravljen prevzemni test.
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
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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:
– letni prihodek ponudnika v letu 2002
mora biti večji kot 50,000.000 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, zaposlena vsaj
dva vodja projektov z najmanj 6. stopnjo
izobrazbe tehnične smer, vsaj 3 tehnike –
montažerje s 5. stopnjo izobrazbe tehnične
smeri. Navedeni delavci morajo biti zaposleni
pri ponudniku najmanj 1 leto.
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.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. cena,
2. tehnična
rešitev
(konformančna
tabela),
3. reference,
4. rok izvedbe.
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/10/2004/SS-SV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 9. 2004 do
14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 9. 2004 do 14.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum 4. 10. 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.
Kraj: 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: 13. 9. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana

Storitve
Ob-24508/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna
oseba: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-144,
faks 03/56-52-121, elektronska pošta:
rth@rth.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: izvajanje storitev na
področju Hrastnika.
3) Obseg ali količina: skladno z razpisno
dokumentacijo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: izvajanje storitev na
področju Trbovelj.
3) Obseg ali 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:
podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora
biti v veljavi 90 dni po roku določenem za
odpiranje ponudb in izjava banke, da bo
izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti
pogodbe v primeru, da je ponudbena
vrednost višja od 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: podrobnosti so navedene 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: naročnik bo z izbranim
izvajalcem sklenil pogodbo.
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: ponudba mora biti
izdelana v skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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:
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(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 10. 2004.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni
RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti ga. Lindič
vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 10. 2004 do
10. ure.
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: do 31. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 10. 2004
ob 10.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
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: 10. 9. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-24383/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno
letalstvo, kontaktna oseba: Valter Premate, tel.
01/473-46-53, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/473-46-00, faks 01/431-60-35,
elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni
naslov: www.caa-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.42.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava gasilskega vozila
za letališko gasilsko službo na letališču
Maribor.
II.5) Kratek opis: dobava gasilskega
vozila za letališko gasilsko službo na
letališču Maribor.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 50,
– rok izvedbe – 15,
– bližina servisa – 7,
– garancijska doba – 4,
– plačilni pogoji – 4.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: Ob-15632/04: Webo,
d.o.o., Ljubljana, Kardeljeva ploščad 11a,
1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 48,948.787 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. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ob-15632/04 z dne 11. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; Evropski sklad za regionalni
razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 8. 9. 2004.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-24517/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dravograd, kontaktna oseba:
Jerneja Ravnik, Trg 4. julija 7, 2370
Dravograd, Slovenija, tel. 02/878-44-13,
faks 02/878-42-84, elektronska pošta:
ravnik.jerneja@dravograd.si,
internetni
naslov: www.dravograd.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64-2/2004-41.
II.5) Kratek opis: izvajanje šolski
prevozov v Občini Dravograd v
šolskih letih 2004/2005 in 2005/2006 za
posamezne relacije.
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:
– v OŠ Šentjanž in nazaj:
1. Cviterško sedlo: Koratur d.d.,
Avtobusni promet turizem, Perzonali 48,
2391 Prevalje,
2. Begant: Koratur d.d., Avtobusni promet
turizem, Perzonali 48, 2391 Prevalje;
– V OŠ NT Dravograd in nazaj:
3. Kozji vrh – Vrata: Prevozništvo Božič
Janko s.p., Vrata 16, 2366 Muta,
4. Sv. Boštjan – Dravograd: Avtoprevoznik Arauš Ivan s.p., Črneče 1, 2370
Dravograd,
5. Bazovnik: Avtoprevoznik Arauš Ivan
s.p., Črneče 1, 2370 Dravograd,
6. Ronet: Avtoprevoznik Arauš Ivan s.p.,
Črneče 1, 2370 Dravograd,
7. Goriški vrh: Prevozništvo Rebernik
Jakob s.p., Vič 26c, 2370 Dravograd,
8. Vič: Prevozništvo Rebernik Jakob s.p.,
Vič 26c, 2370 Dravograd.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12837/04 z dne 21. 5. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 7. 9. 2004.
Občina Dravograd
Št. 41405-00026/2004 0405 Ob-24518/04
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:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-16
(Polona Erker), faks 02/220-12-93.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za naravoslovne učilnice za
potrebe OŠ Franca Rozmana Staneta
Maribor, OŠ Martina Konšaka Maribor in
OŠ Tabor II Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za opremo za naravoslovno učilnico
za potrebe OŠ Franca Rozmana Staneta
Maribor: javno naročilo št. 7 JR: Euro
Design d.o.o., kontaktna oseba: Zvonko
Bevk, Apače 1, 9253 Apače, Slovenija,
tel. 02/569-81-30, faks 02/569-13-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 6,445.978,92 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 za opremo za naravoslovno učilnico
za potrebe OŠ Martina Konšaka Maribor:
javno naročilo št. 7 JR, Euro Design d.o.o.,
kontaktna oseba: Zvonko Bevk, Apače 1,
9253 Apače, Slovenija, tel. 02/569-81-30,
faks 02/569-13-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 3,624.156 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 za opremo za naravoslovno učilnico za
potrebe OŠ Tabor II Maribor: javno naročilo
št. 7 JR: Euro Design d.o.o., kontaktna oseba:
Zvonko Bevk, Apače 1, 9253 Apače, Slovenija,
tel. 02/569-81-30, faks 02/569-13-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 3,557.1960 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:
28. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
Če je odgovor da, navedite sklic na
obvestilo: da; Ob-18540/04 z dne 9. 7.
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: 7. 9. 2004.
Mestna občina Maribor
Št. 15/2004
Ob-24575/04
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
cesta 31, 6280 Ankaran, Slovenija,
tel. 05/66-96-100, faks 05/65-27-185,
elektronska pošta: valdoltra@ob-valdoltra.
si, internetni naslov: www.ob-valdoltra.si.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: oprema za menzo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na: cena, rok
izvedbe del, odzivni čas, garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 15/2004: Uninvest
d.o.o., kontaktna oseba: Sandro Cerovac,
Ferrarska 14, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/66-35-400, faks 05/66-35-410,
elektronska pošta: info@uninvest.si, internetni naslov: www.uninvest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 10,066.837 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. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 4. 6. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-24708/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, kontaktna oseba: Marija Tancek,
Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/
478-52-70, faks 01/478-54-70, elektronska
pošta: ursiks@gov.si, internetni naslov:
http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: urinski testi za ugotavljane prisotnosti drog v telesu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10 mio 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. 2020-B-2004-32:
Mikro + Polo d.o.o., kontaktna oseba:
Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000 Maribor,
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): cena 7,929.000 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:
3. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis
objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 74/04,
Ob-18664/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 13. 9. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-24767/04
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:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, kontaktna oseba: Branka
Abramović-Piasevoli, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00,
faks 01/478-47-19, internetni naslov:
www.mszs.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: 404-01-129/2004.
II.5) Kratek opis: učilnice za multimedijsko oblikovanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Oddaja in vrednost javnega naročila:
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 404-01-129/2004;
Liko Pris d.o.o., podjetje za računalništvo
in industrijske sisteme, d.o.o. (skupaj
s partnerjem Gorenje d.d., kontaktna
oseba: Jernej Pristavec, Verd 100a, 1360
Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-64-00,
faks 01/750-64-84, elektronska pošta:
likopris@likopris.si,
internetni
naslov:
http://www.likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 40,554.247,50 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:
404-01-129/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 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.7) Drugi podatki: javno naročilo se
je skladno z 2. točko prvega odstavka 20.
člena Zakona o javnih naročilih oddalo v
postopku s pogajanji brez predhodne objave
javnega naročila.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 13. 9. 2004.
Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport
Ob-24782/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.,
kontaktna oseba: Irena Stražišar, Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/78-88-910, faks 01/78-88-913,
elektronska pošta: komunalno.podjetje.
grosuplje@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup kompaktorja za
deponijo komunalnih odpadkov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– tehnične zahteve,
– garancijska doba,
– pogarancijsko vzdrževanje,
– rok dobave,
– rok plačila.

Št.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-1/04: MAG Intertrade
d.o.o., kontaktna oseba: Trontelj Primož,
Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-06-40, faks 01/561-16-82.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 65,709.954 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:
3. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18092/04 z dne 2. 7. 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: 9. 9. 2004.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.

Gradnje
Ob-24509/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtniška,
elektro instalacijska in strojno instalacijska dela na pošti Šentvid pri Stični.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 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. 72/G: Cestno
podjetje Ljubljana d.d., kontaktna oseba:
Bojan Hočevar, Stolpniška 10, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-14-44, faks
01/437-30-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 52,004.487,15 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. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18137 z dne 2. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 9. 9. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor
Ob-24511/04
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,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ek., inž. grad., Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.
blassin@maribor.si.
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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): razred 50, skupina 500,
502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35213-16/2004-0801/MB.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacije
Razvanje III. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60–70 mio 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. 35213-16/2004-0801/MB:
Nigrad, JKP d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 76,534.138,87
SIT; najvišja ponudba 81,302.098,89 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:
35213-16/2004-0801/MB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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: 8. 9. 2004.
Mestna občina Maribor
Ob-24512/04
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: 04/2004.
II.5) Kratek opis: dograditev Zdravstvenega doma Cerknica – zadnja,
2. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,333.000 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. 04/2004: 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 31,242.400 SIT.
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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. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-18708/04, stran 4674 z dne
9. 7. 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: 9. 9. 2004.
Občina Cerknica
Št. 64-11/2003
Ob-24522/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lenart, kontaktna oseba: Jože
Dukarič, Trg osvoboditve 7, 2230
Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija,
tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija
podstrešja Osnovne šole Voličina.
II.6) 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. 4/2004: LIPA z.o.o.,
Lenart, kontaktna oseba: Saša Horvat,
Kraigherjeva 19/b, 2230 Lenart v Slovenskih
goricah, Slovenija, tel. 02/729-15-60, faks
02/729-15-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 36,920.688,96 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:
7. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19476/04 z dne 16. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 9. 9. 2004.
Občina Lenart
Ob-24525/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215, Medvode, Slovenija, tel.
01/361-95-10, faks 01/361-16-86.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45212222.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR št. 2/04.
II. 5) Kratek opis: izbira izvajalca za
izgradnjo telovadnice ob Osnovni šoli
Medvode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 800 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena 90%,
– reference 10%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: JR št. 2/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
javno naročilo ni bilo oddano.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Uradni list RS, št. 48-51 z dne 7. 5.
2004, Ob-12262/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni dobil
nobene sprejemljive ponudbe (dobil je 7
nesprejemljivih ponudb) in za katerega je
izdal odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
Skladno z možnostjo, ki mu jo omogoča 1.
točka tretjega odstavka 20. člena, bo izvedel
postopek s pogajanji brez predhodne objave,
pri čemer ne bo bistveno spreminjal prvotno
določenega predmeta javnega naročila ter
razpisne dokumentacije in bo v postopek
s pogajanji vključil vse ponudnike, katerih
ponudbe so bile predložene v predhodno
izvedenem odprtem postopku.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo
odposlano: 6. 9. 2004.
Občina Medvode
Št. 35205-5/2004-104
Ob-24526/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Gornja Radgona, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona,
Slovenija,
tel.
02/561-16-71,
faks
02/564-38-14,
elektronska
pošta:
tajnistvo.zupana@gor-radgona.si,
internetni naslov: www.gor-radgona.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: izgradnja čistilne naprave
Apače.
II.5) Kratek opis: izgradnja čistilne
naprave velikosti 1800 PE.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
83,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35205-5/2004-39: NGR
d.d., kontaktna oseba: Nadica Ružman Ploc,
Miklavška cesta 82, 2311 Hoče, Slovenija,
tel. 02/613-08-20, faks 02/613-08-45
elektronska pošta: ngr@ngr.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 92,769.002,55 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.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35205-5/2004-39.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 30.
8. 2004.

VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, št. 70, Ob-17171/04 z dne 28. 6.
2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Občina Gornja Radgona
Ob-24696/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba:
Alenka Korpar, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
Slovenija, tel. 02/748-29-91 ali 748-29-63,
faks 02/748-29-98, elektronska pošta:
alenka.korpar@ptuj.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): 500,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN »zapiranje odlagališča
Brstje«, št. 352-06-9/04-503.
II.5) Kratek opis: izvedba gradnje
za zapiranje odlagališča komunalnih
odpadkov v Brstju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 72,000.000 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:
Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.,
kontaktna oseba: Mirko Veronek, Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/787-50-00, faks 02/787-50-13,
elektronska pošta: mail@vgp-drava.si, internetni naslov: www.vgp-drava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 65,777.623,38 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:
9. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ob-16569/04 z dne 18. 6. 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: 13. 9. 2004.
Mestna občina Ptuj
Št. 110-1/04
Ob-24727/04
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: zaščita pred hrupom
PO1 in PO3 ob avtocesti A2 na razcepu
Kozarje (III. del).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 310,000.000 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. Primorje d.d. Ajdovščina+SCT d.d.
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Ljubljana, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala: 390,793.225,52 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:
20. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 32/04 z dne 2. 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: 10. 9. 2004.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-24728/04
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: izvedba sanacij
počivališč tepanje I in II.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 225,600.000 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: SGP Pomgrad d.d.,
Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 130,590.560,47 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:
30. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 25/04 z dne 19. 3. 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: 10. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-24770/04
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: Danica Okleščen, Seidlova c. 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-216,
faks 07/39-39-212, elektronska pošta:
Danica.oklescen@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: 414-05-38/2003-1315
ureditev prostorov za vrtec na Dolžu.
II.5) Kratek opis: gradbeno obrtniška in
inštalacijska dela.
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: javno naročilo št. 33/2004: Malkom
d.o.o. Novo mesto, kontaktna oseba:
Marjan Skube, Košenice 86, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/393-14-70, faks
07/393-14-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 20,396.324,72 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:
414-05-38/2004-1315.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 57-58 z dne
28. 5. 2004, Ob-14287/04.
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: 9. 9. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Ob-24781/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o., kontaktna oseba: Teme Anica, Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/78-88-910, faks 01/78-88-913,
elektronska pošta: komunalno.podjetje.
grosuplje@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradnja vodovoda
– odsek od črpališča Čušperk do
vodohrana Velika Ilova gora.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– reference,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2/04: Komunalne
Gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Pavel
Andrejašič, Gasilska cesta 5, 1290
Grosuplje, Slovenija, tel. 01/781-81-00, faks
01/781-81-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 76,544.814,54 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. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15626/04 z dne 11. 6. 2004.
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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: 9. 9. 2004.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.

Storitve
Št. 2680-4/2004 80/07203
Ob-24378/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije, kontaktna oseba:
Maksimiljan Dolinšek, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-12, faks
02/234-14-52.
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava idejnega projekta
za elektriﬁkacijo in rekonstrukcijo proge
Pragersko–Hodoš.
II.5) Kratek opis: izdelati je potrebno
idejne zasnove in idejni projekt za elektriﬁkacijo in rekonstrukcijo železniške
proge Pragersko–Hodoš do državne
meje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 630,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 04-000145/0:
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.,
kontaktna oseba: Edvin Hadžiahmetovič,
Vilharjeva 16a, 1130 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-76-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 621,000.000 SIT; najnižja
ponudba 621,000.000 SIT, najvišja ponudba
621,000.000 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 04-000145/0:
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.,
kontaktna oseba: Edvin Hadžiahmetovič,
Vilharjeva 16a, 1130 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-76-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 621,000.000 SIT; najnižja
ponudba 621,000.000 SIT, najvišja ponudba
621,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
1. Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se
bo s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: Geodetski zavod Slovenije d.d.,
Ljubljana: za izvedbo geodetskih meritev;
delež 7,2%.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
2. Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Ljubljana: za
geologijo in geotehniko; delež 6,0%.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
3. Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
PAP informatika inženiring d.o.o., Ljubljana:
za SV in TK naprave; delež 5,8%.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
4. Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
Inženiring za vode d.o.o., Ljubljana: za
hidrologijo; delež 1,3%.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
5. Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
DDC svetovanje, inženiring d.o.o., Ljubljana:
za varstvo okolja; delež 9,9%.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
6. Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
Tiring d.o.o., Trzin: za tirne naprave; delež
15,0%.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
7. Če ta verjetnost obstaja, navedite
vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
Elektro Maribor d.d., Maribor: za oskrbo z
električno energijo; delež 2,9%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16455/04 z dne 18. 6. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 6. 9. 2004.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-24382/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Uprava RS
za civilno letalstvo, kontaktna oseba:
Bojan Dubrovnik, tel. 02/629-29-22,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/473-46-00, faks 01/431-60-35,
elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov: www.caa-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.31.72.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prenova transformatorske
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postaje za dobavo in odjem električne
energije za potrebe in napajanje navigacijskih ter vseh ostalih tehničnih sistemov
na letališču Maribor.
II.5) Kratek opis: prenova transformatorske postaje za dobavo in odjem
električne energije za potrebe in
napajanje navigacijskih ter vseh ostalih
tehničnih sistemov na letališču Maribor.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 50,
– rok izvedbe – 30,
– garancijski rok – 20.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-15097/04: Energomont
d.d., Pot k sejmišču 26, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 31,991.481,60 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:
10. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ob-15097/04, Ur. l. RS, št. 61 z
dne 4. 6. 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: 8. 9. 2004.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-24396/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, kontaktna oseba:
Gorazd Bedrač, Langusova 4, 1535
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-82-18,
faks +386/1/478-81-46, elektronska pošta:
mpz.zeleznice@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mpz.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 08.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference ponudnika,
– kadre za izvedbo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 2411-04-001:
Omegaconsult, kontaktna oseba: Marko
Kristl, Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/200-01-70,
faks
01/200-01-84, elektronska pošta: omega.
consult@omegaconsult.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 28,340.000 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): 17,000.000 SIT, delež:
67%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ob-20910/4 z dne 30. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 9. 9. 2004.
Ministrstvo za promet
Ob-24510/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, kontaktna oseba: Zorka
Gajšek, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 478-92-92, faks 478-92-06,
elektronska pošta: Zorka.gajsek@gov.si,
internetni naslov: http:/www.arsktrp.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5)
Kratek
opis:
nadgradnja
programske opreme za podporo izvajanju
administrativnega postopka izplačevanja subvencij v kmetijstvu (IAKS) za
zajem poškodovanih kmetijskih rastlin v
primeru naravnih nesreč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez
predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v
direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 027-24/2004: S&T Hermes
Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana
– Črnuče, Slovenija, tel. 58-95-200, faks
58-95-201, elektronska pošta: info@hermes-plus.si, internetni naslov: http://www.
hermes-plus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,718.139,17 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. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 9. 9. 2004.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja
Št. 17122-07-403-44/2003/17 Ob-24513/04
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.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-44/2003.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje informacijske opreme, in sicer:
Sklop 1: Strežniki
Podsklop 1.1 IBM
Podsklop 1.2 SIEMENS
Podsklop 1.3 BULL
Sklop 2: Delovne postaje
Podsklop 2.1 IBM
Podsklop 2.2 SIEMENS
Podsklop 2.3 NEC
Podsklop 2.4 OLIVETTI
Podsklop 2.5 DELL
Sklop 3: Tiskalniki, skenerji, projektorji
Podsklop 3.1 EPSON
Podsklop 3.2 LEXMARK
Podsklop 3.3 OKI
Podsklop 3.4 HP
Podsklop 3.5 OCRB
Sklop 4: Komunikacijska in sistemska
oprema
Podsklop 4.1 IBM – komunikacijska
Podsklop 4.2 IBM – sistemska
Podsklop 4.3 SMC – komunikacijska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 232,000.000 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. 403-44/2003
(podsklopi: 1.1, 2.1 in 3.2): ITS Intertrade d.o.o., kontaktna oseba: Jure Sodin,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/585-58-00, faks +386/1/524-91-36,
elektronska pošta: jure.sodin@its.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 131,555.430 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. 403-44/2003 (podsklopa:
1.2 in 4.3): Liko Pris d.o.o., kontaktna
oseba: Teodor Lango, Verd 100a, 1360
Vrhnika, Slovenija, tel. +386/1/750-64-75,
faks +386/1/750-64-87, elektronska pošta:
teodor.lango@likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 16,912.992 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. 403-44/2003
(podsklopa: 3.1 in 3.4): Avtenta servis
d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Žabnikar,
Šmartinska c. 106, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/585-34-17, faks
+386/1/540-01-30, elektronska pošta:
Bojan.zabnikar@avtenta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 62,083.872 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: 403-44/2003.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 107-108 z dne
7. 11. 2003, Ob-105459/03.
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: 7. 9. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-24514/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bohinj, kontaktna oseba: Koblar
Alojz, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica, Slovenija, tel. 04/577-01-00,
faks 04/572-18-64, elektronska pošta:
tajnistvo@obcina.bohinj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: redna vzdrževalna
in sanacijska dela na gozdnih cestah v
Občini Bohinj v letu 2004 z možnostjo
podaljšanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT/letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbeno ceno,
2. referenca,
3. ustreznost delovnih sredstev,
4. ﬁksnost cen,
5. druge ugodnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 032-014-1/04: G.G.
Bled d.d., kontaktna oseba: Zvone Šolar,
Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 11,120.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16995/04 z dne 18. 6. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 9. 9. 2004.
Občina Bohinj
Ob-24515/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škocjan, kontaktna oseba: Petra
Pozderec, Škocjan 67, 8275 Škocjan,
Slovenija,
tel.
07/38-46-300,
faks
07/38-46-309, elektronska pošta: skocjan.
obcina@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6400-0017/2004.
II.5) Kratek opis: prevoz osnovnošolskih otrok v Osnovno šolo Frana
Metelka Škocjan v šolskih letih 2004/2005
in 2005/2006.
I.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 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
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naročilo št. 64000-0017/2004: I&I Avtobusni
prevozi d.d., kontaktna oseba: Jože Svašnik,
Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/664-17-50, faks 05/664-17-29.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 20,064.887 SIT.
Valuta: 30 dni po izstavitvi računa.
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:
6. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 70, Ob-17361/04,
stran 456.
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: 7. 9. 2004.
Občina Škocjan
Št. 6/2004
Ob-24516/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Odsek za javna naročila,
Jana Šušteršič – Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/23-20-374, elektronska pošta: jana.
sustersic@zpiz.si, natasa.polanc@zpiz.si,
internetni naslov: www.zpiz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 15.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/2004-JN.
II.5) Kratek opis: tiskanje in dobava
dopisov z glavo za potrebe zavoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 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. 6/2004-JN:
CETIS, graﬁčne in dokumentacijske storitve,
d.d., kontaktna oseba: Majda Ciringer, univ.
dipl. ek., Čopova 24, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/42-78-500, faks 03/42-78-836,
elektronska pošta: mateja.luzar@cetis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 11,600.000 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. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57-58 z dne 28. 5.
2004, Ob-14349/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 7. 9. 2004.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-24519/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ormož, kontaktna oseba: Mojca
Zorčič, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, Slovenija,
tel. 02/741-53-00, faks 02/741-53-31,
elektronska pošta: obcina.urad@ormoz.si,
internetni naslov: www.ormoz.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
60.11.31.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64000-00065/2004 7 10.
II.5) Kratek opis: izvajanje šolskih
prevozov na območju Občine Ormož v
šolskem letu 2004/2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000. 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. III /198-04:
Certus avtobusni promet Maribor d.d.,
Linhartova ul. 22, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/300-33-93, faks 02/300-33-83,
elektronska pošta: info@certus.si, internetni
naslov: www.connex.info.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 67,001.453 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež: 9%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
64000-00065/2004 7 10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2004 – podpisana pogodba.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18722/04 z dne 9. 7. 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: 8. 9. 2004.
Občina Ormož
Št. 26810-11/2004 4302
Ob-24520/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet
Republike
Slovenije,
kontaktna
oseba: Dejan Jurkovič, dipl. inž. grad.,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/234-14-84, faks 02/234-14-52,
elektronska pošta: DZP@gov.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.5) Kratek opis: strokovno nadzorstvo
na obnovi proge od postaje Poljčane do
km 563 + 346 in obnova tirov št. 1, 2
in 3, na postaji Ponikva na progi Zidani
most–Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 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. A-13/04-S; DIS Consulting
d.o.o., kontaktna oseba: Leon Pfeifer,
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Letališka 33, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/52-12-014, faks 01/52-12-019,
elektronska pošta: info@dis-consulting.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 15,969.596,14 SIT, ali
najnižja ponudba: 15,969.596,14 SIT,
najvišja ponudba: 24,363.210 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:
3. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. št. 57 z dne 28. 5. 2004,
14700/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 7. 9. 2004.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-24521/04
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: Katarina Hren, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 300-39-63, faks
300-39-11, elektronska pošta: chc@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 14.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-9/2004.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
čiščenja prostorov ZD Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 166,000.000 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-9/2004: Čistoča d.o.o.,
Ljubljanska cesta 12f, Trzin.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV):
Cena:
1. sklop: 1,915.974,72 SIT mesečno
(z DDV),
2. sklop: 2,924.441,52 SIT mesečno
(z DDV),
3. sklop: 2,700.223,56 SIT mesečno
(z DDV),
4. sklop: 2,209.115,80 SIT mesečno
(z DDV),
5. sklop: 1,718.115,84 SIT mesečno
(z DDV),
6. sklop: 632.991,84 SIT mesečno
(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. JR-9/2004: ISS Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV):
Cena: 7. sklop: 14.937,47 SIT mesečno
(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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-9/2004: Cleaning
d.o.o., Zvonarska 1, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV):
Cena: 8. sklop: 78.300 SIT mesečno
(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: JR-9/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15333/04 z dne 4. 6. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-24523/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bohinj, kontaktna oseba: Iva
Lapajne, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica, Slovenija, tel. 04/577-01-11,
faks 04/572-18-64, elektronska pošta:
obcina@bohinj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za
opravljanje prevoza otrok v osnovne
šole na območju Občine Bohinj za šolsko
leto 2004/05 z možnostjo podaljšanja za
šolsko leto 2005/06, 2006/07, 2007/08 in
2008/09.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop 26,000.000 SIT/letno,
2. sklop 900.000 SIT/letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. ponujeno ceno,
2. tehnično brezhibnost in opremljenost,
3. druge ugodnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Alpetour potovalna agencija d.d. Kranj,
kontaktna oseba: Ivanka Zupančič Gaber,
Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/201-31-00, faks 04/201-31-01, internetni
naslov: www.alpetour.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena:
1. sklop: 26,000.000 SIT,
2. sklop: 900.000 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:
19. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-18667/04 z dne 9. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 9. 9. 2004.
Občina Bohinj
Ob-24524/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina
Kočevje,
kontaktna
oseba:
Mojca Stijepić, Ljubljanska 26, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-82-14,
faks 01/893-82-30, elektronska pošta:
obc.kocevje.ku@siol.net, internetni naslov:
www.kocevje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 02 šolski prevozi.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 601-3/04-0151.
II.5) Kratek opis: opravljanje dnevnih
prevozov učencev v osnovne šole na
območju Občine Kočevje v šolskem letu
2004/2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 248.850 SIT dnevno.
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. 601-3/04-0151:
Integral Stojna Avtobusni promet d.o.o.,
kontaktna oseba: Ivan Ofak, Reška cesta 1,
1330, Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-80-52,
faks 01/893-80-56, elektronska pošta:
stojna@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 248.488,48 SIT dnevno.
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:
601-3/04-0151.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 64 z dne 11. 6.
2004, Ob-15853/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 8. 9. 2004.
Občina Kočevje
Št. 446/04
Ob-24529/04
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, tel. faks
01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 24.
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.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 24.
II.5) Kratek opis: izvedba izobraževanja
– ponudbe so se lahko oddale za vse sklope
ali po posameznih sklopih, ki so bili:
1. sklop: izobraževanje za glavne
medicinske sestre in vodje služb,
2. sklop: izobraževanje za pedagoške
medicinske sestre in higienike,
3. sklop: izobraževanje za nadzorne
oziroma oddelčne medicinske sestre,
4. sklop: izobraževanje za sodelavce v
administraciji,
5. sklop: izobraževanje za linijske vodje,

6. sklop: izobraževanje za delavce s
I. – VI. stopnjo izobrazbe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,300.0000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop – 80%,
2. reference ponudnika – 10%,
3. reference predavateljev – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 25/04: Gea
College PIC,d.o.o., Dunajska 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-70-02, faks
01/568-82-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 11,329.200 SIT z
DDV oziroma 9,441.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ai je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, 288/04-14296/04 z dne 28. 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: 10. 9. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 022543
Ob-24616/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Franc Vizjak,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/58-08-333, faks
+386/1/58-08-302,
elektronska
pošta:
fvizjak@vo-ka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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: JN 27 lab/04.
II.5) Kratek opis: monitoring kakovosti
podzemne vode v l. 2004.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 27 lab/04: Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto, kontaktna
oseba: Dušan Harlander, dr. med. spec.,
Mej vrti 5, 7000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-41-00, faks 07/393-41-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,750.628,58 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.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: JN 18 lab/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15941/04 z dne 11. 6. 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: 10. 9. 2004.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 022543
Ob-24617/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Franc Vizjak,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-580-83-33, faks
+386/(0)1-580-83-02, elektronska pošta:
fvizjak@vo-ka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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: JN 18 lab/04.
II.5) Kratek opis: izvajanje dodatnih
kemičnih in mikrobioloških preiskav za
potrebe notranjega nadzora pitne vode.
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:
– cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 18 lab/04: Inštitut za
varovanje zdravja RS, kontaktna oseba:
doc. dr. Andrej Marušič, Trubarjeva 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-14-00, faks
01/244-14-47.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 40,000.000 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: JN 18 lab/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 19.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ob-15936/04 z dne 11. 6.2004.
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: 10. 9. 2004.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Ob-24703/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grad, kontaktna oseba: Lidija
Krpič, Grad 172, 9264 Grad, Slovenija,
tel. 02/551-88-80, faks 02/551-88-86,
elektronska pošta: obcina.grad@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 2.
II.5) Kratek opis: prevozi osnovnošolskih otrok OŠ GRAD v šolskih letih
2004/2005 in 2005/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/04.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
naročilo ni bilo oddano, postopek oddaje
javnega naročila se ponovi.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21408/04, 87/04 z dne 6. 8.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo ni bilo
oddano, postopek oddaje javnega naročila
se ponovi.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 13. 9. 2004.
Občina Grad
Ob-24704/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grad, kontaktna oseba: Lidija
Krpič, Grad 172, 9264 Grad, Slovenija,
tel. 02/551-88-80, faks 02/551-88-86,
elektronska pošta: obcina.grad@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
dokumentacije za projekt »Sekundarna
vodooskrba za najbolj kritične točke na
Goričkem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,649.017 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– roka plačila,
– roka izvedbe in
– garancije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 1/04: Rating,
Ratnik Oto, s.p., kontaktna oseba: Ratnik
Oto, Šercerjevo naselje 18, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/535-16-70, faks
02/535-16-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 40,649.017 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.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-16883/04, 66/04 z dne 18. 6.
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: 13. 9. 2004.
Občina Grad
Št. 110-1/04
Ob-24726/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: 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.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 27.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00193.
II.5) Kratek opis: izdelava projekta PGD
in PZR za predora Barnica in Tabor na HC
Razdrto–Vipava (Rebernice).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV:1.1.2) Postopek s pogajanji brez
predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Vodilni partner: Elea IC,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Angelo
Žigon, univ. dipl. inž. grad., Dunajska 21,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 18,250.000 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: 2004/00193.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 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: 10. 9. 2004.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-24729/04
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: izvedba zunanje
kontrole kakovosti pri izgradnji avtocest
v Republiki Sloveniji za A2 Karavanke–
Obrežje; odsek Hrastje–Lešnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 127,000.000 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: ZAG, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 139,998.597 SIT; najnižja
ponudba 139,998.597 SIT, najvišja ponudba
139,998.597 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: 13.
7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 38/04 z dne 16. 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: 10. 9. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-24763/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
kontaktna oseba: Andreja Reher, tel.
03/800-14-00,
faks
03/800-14-16,
elektronska pošta: andreja@obcina-kozje.
si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5)
Kratek
opis:
urbanistično,
prostorsko in programsko urejanje
vaškega jedra Podsrede.
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. 2/2004: HPG, hortikultura,
plantaže in gradnje Brežice d.o.o., Gornji
Lenart 28a, Brežice, kontaktna oseba: Tomše
Jože, tel. 07/496-12-81, faks 07/496-20-74,
e-mail: joze.tomse@hpg-brezice.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 37,063.116,06 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 84/2004 z dne 30. 7. 2004, Ob-20753/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Občina Kozje
Ob-24764/04
Ali je to javno naročilo vključeno v
Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
kontaktna oseba: Andreja Reher, tel.
03/800-14-00, faks 03/800-14-16, elektronska
pošta: andreja@obcina-kozje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje prevozov
šolskih otrok v Občini Kozje za šolska
leta 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
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. 1/2004: »Izletnik«
Celje d.d., Aškerčev trg 20, Celje, kontaktna
oseba: Darko Šafarič, tel. 03/425-34-00, faks
03/54-85-013, e-mail: izletnik@izletnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): 350 SIT/KM.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, 66/2004 z dne 18. 6. 2004,
Ob-16500/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 9. 9. 2004.
Občina Kozje

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/3737/2004
Ob-24527/04
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 ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-56,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta:
Marko.hrast@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 126.
II.5) Kratek opis: dobava podpornih
izolatorjev.

Št.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s
pogajanji brez javnega razpisa: za zamenjavo
izolatorjev je bilo potrebno nabaviti izolatorje
istih dimenzij, kot so dotrajani. Te izdeluje
tovarna Porzellanfabrik Franenthall Insulators
GmbH, katerega zastopnik na slovenskem
tržišču je Elektrotehna Elex d.o.o.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 126: Elektrotehna Elex International trade, d.o.o., kontaktna oseba: Anton
Štampﬂ, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/234-47-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 9,267.500 SIT.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročillo št. 126.
V.4.2.1) Vrednost
javnega
naročila:
9,267.500 SIT.
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V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali
storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkaij: ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki je
predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene zato,
ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 9. 2004.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Javni razpisi
Ob-24794/04
Popravek
Znanstveno-izobraževalna
fundacija
Ad futura, javni sklad objavlja popravek
javnega razpisa Krediti za študij v tujini za
študijsko leto 2004/2005, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 98-99 z dne 10. 9.
2004, Ob-23779/04. Spremeni se številka
Uradnega lista RS, v katerem je bil objavljen
Akt o ustanovitvi javne ustanove Ad futura in
se pravilno glasi:
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalne fundacije Republike Slovenije,
javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01
in 59/03) Ad futura objavlja javni razpis
Krediti za študij v tujini za študijsko leto
2004/2005.
Ad futura, javni sklad
Št. 35502-98/2004
Ob-24605/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Agencija Republike Slovenije za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana objavlja na
podlagi prvega in drugega odstavka 18. člena
Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih
teles vodotokov Kamniška Bistrica-Homška
Mlinščica, Kamniška Bistrica-Mlinščica Kalcit,
Volovljek, Grojzdek in Cerknica (Uradni list
RS, št. 29/04 – v nadaljevanju uredba)
javni razpis
za podelitev koncesije za rabo vode
za proizvodnjo električne energije na
delih vodnih teles vodotokov Kamniška
Bistrica-Homška Mlinščica, Kamniška
Bistrica-Mlinščica Kalcit, Volovljek,
Grojzdek in Cerknica
I. Predmet koncesije
Raba vode za proizvodnjo električne
energije na vodotokih Kamniška Bistrica-Homška Mlinščica, Kamniška Bistrica
– Mlinščica Kalcit, Volovljek, Grojzdek in
Cerknica
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Deli vodnih teles (ime površinske vode, na katerem
je del vodnega telesa, ki se
rabi za proizvodnjo električne
energije)
Kamniška Bistrica –
Homška Mlinščica
Kamniška Bistrica –
Mlinščica Kalcit
Volovljek
Grojzdek
Cerknica

Občina
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Koordinate gorvodne meje odseka
Yzg
Xzg
Hzg

Koordinate dolvodne meje dela
vodnega telesa
Ysp
Xsp
Hsp

Potencialna
energija dela
vodnega telesa
(MWh/leto)

Domžale

5 469 825

5 115 360

331,33 5 469 725 5 114 820

328,43

324

Kamnik

5 469 905

5 125 012

438,00 5 469 860 5 124 978

434,00

1,719

Kamnik
Gornji Grad
Cerkno

5 475 672
5 479 108
5 427 357

5 125 331
5 126 174
5 111 830

740,00 5 475 433 5 125 154
820,00 5 480 127 5 125 595
620,00 5 426 413 5 111 784

700,00
553,00
518,00

402
918
535

Vir koordinat: koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih
v merilu 1:5000 (ali 1:10000).

II. Pogoji za pridobitev koncesije
Koncesionar mora po uredbi izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v
Republiki Sloveniji ali ﬁzična oseba, ki je
državljan Republike Slovenije,
– da je sposoben za opravljanje dejavnosti proizvodnje električne energije,
– da ima pridobljeno licenco za opravljanje
energetske dejavnosti, ki jo izda Agencija za
energijo,
– da je poravnal davke, prispevke in druge
obvezne dajatve v skladu s predpisi države.
III. Elementi prijave na razpis
Prijavi je treba priložiti:
1) Za pravne osebe: redni izpisek
okrožnega sodišča o vpisu pravne osebe
v sodni register, ne starejši od 3 mesecev,
za samostojne podjetnike posameznike:
potrdilo Davčne uprave RS o vpisu v vpisnik
samostojnih podjetnikov oziroma priglasitveni
list, ne starejše od 3 mesecev, za druge
ﬁzične osebe: potrdilo Ministrstva za notranje
zadeve o državljanstvu Republike Slovenije.
2) Licenco Agencije za energijo RS,
Svetozarevska ul. 6, Maribor, za opravljanje
energetske dejavnosti.
3) Potrdilo Davčne uprave RS, o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah, ne
starejše od 30 dni.
4) Idejno zasnovo hidroelektrarne, ki
vsebuje: tehnični opis objekta, opis tehnološkega dela z navedbo opreme, opis ukrepov
varstva okolja, karakteristične gradbene
načrte in situacije z osnovnimi gabariti.
5) Načrt parcele Geodetske uprave RS z
vrisanimi objekti predvidene hidroelektrarne,
ne starejši od 2 mesecev.
6) Zemljiškoknjižni izpisek okrajnega
sodišča za nepremičnine za predvideno
gradnjo hidroelektrarne, ne starejši od 2
mesecev.
7) Dokazila o morebitnih dosedanjih
vlaganjih v hidroelektrarno (računi že nakupljene opreme, pridobitev projekta, zemljišča
in podobno).
IV. Začetek in trajanje koncesije
Koncesija se v skladu z uredbo podeli za
dobo trideset let. Ta rok začne teči z dnem
podpisa koncesijske pogodbe.
V. Pridobitev razpisne dokumentacije in
rok za vložitev prijav
Razpisna dokumentacija po posameznih
vodotokokih se pridobi na krajevno pristojnih
pisarnah Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Agencije Republike Slovenije za
okolje. In sicer za vodotoke Kamniška Bistrica-Homška Mlinščica, Kamniška Bistri-

ca-Mlinščica Kalcit, in Volovljek na Pisarni
Ljubljana, tajništvo: Milena Intihar, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel. 01/309-45-40,
za vodotok Grojzdek na Pisarni Celje,
tajništvo: Mila Rožič, Lava 11, 3000 Celje,
tel. 03/422-42-00 in za vodotok Cerknica
na Pisarni Nova Gorica, tajništvo: Patricija
Mori, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica, tel.
05/338-38-70.
Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni
obrazec “Prijava na javni razpis”, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, pri čemer mora
prijavi priložiti vse zahtevane priloge.
Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi
prilogami in z oznako na ovojnici: »Ne odpiraj!
Prijava na javni razpis za koncesijo za rabo
vode za proizvodnjo električne energije
na delih vodnih teles vodotokov Kamniška
Bistrica-Homška Mlinščica, Kamniška Bistrica-Mlinščica Kalcit, Volovljek, Grojzdek in
Cerknica«, ter ﬁrmo in sedežem pravne osebe
oziroma imenom in priimkom ter naslovom
ﬁzične osebe, je treba vložiti v zaprti ovojnici
na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Agencijo Republike Slovenije za okolje,
Vojkova cesta 1b, Ljubljana.
Ovojnica s prijavo mora v vložišče Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Agencije
Republike Slovenije za okolje, Vojkova
cesta 1b, Ljubljana prispeti do vključno torka
2. novembra 2004 do 12. ure.
Javno odpiranje prijav bo dne 2. novembra
2004 ob 13. uri v sejni sobi št. 106/I.
nadstropje Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Agencije Republike Slovenije
za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana. Pri
odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji
ali predstavniki prijaviteljev, če predložijo
pisno pooblastilo prijavitelja.
VI. Postopek in rok za izbor koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za
vložitev prijav pripravila predlog za izbor
koncesionarja in ga posredovala Vladi
Republike Slovenije.
O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada
Republike Slovenije z upravno odločbo.
Prijavitelji, ki ne bodo izbrani, bodo o tem
obveščeni v 15 dneh od izdaje odločbe Vlade
Republike Slovenije.
VII. Veljavnost prijave in veljavnost
javnega razpisa
Prijava je veljavna, če je vložena pravočasno in če vsebuje vse zahteve javnega
razpisa.
Javni razpis je po uredbi veljaven, če se
nanj prijavi le en prijavitelj.

VIII. Merila za izbor koncesionarja
Merila za izbor koncesionarja so:
– usposobljenost izkazana z elementi
prijave na razpis kot tudi realno izkazana
zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje vseh potrebnih objektov in
naprav hidroelektrarne,
– morebitna dosedanja vlaganja,
– popolnost in kvaliteta idejne zasnove iz
točke III./4 tega razpisa.
IX. Prednostna merila
Prednostna merila so:
– lastnina zemljišč na katerih bodo zgrajeni
objekti hidroelektrarne,
– ustreznejša idejna zasnova hidroelektrarne v smislu varstva okolja,
– boljša usposobljenost prijavitelja.
X. Dodatne informacije o javnem razpisu:
odgovorna oseba za dajanje informacij o
javnem razpisu je: Matjaž Klun, Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Agencija
Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta
1b, Ljubljana, tel. 01/478-45-25, in sicer vsak
ponedeljek med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 98/2004
Ob-24559/04
Na podlagi 16. člena Stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95 z dne 7. 1. 1998)
in Sprememb in dopolnitev stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95, z dne 31. 3. 1998)
Stanovanjska komisija za dodeljevanje
stanovanj sodnikom, državnim tožilcem,
sodnikom za prekrške in osebju na sodiščih,
državnih tožilstvih in v organih za postopek
o prekrških (v nadaljnjem besedilu: komisija)
objavlja
razpis
za oddajo službenih stanovanj v najem
Predmet oddaje:
– enosobno stanovanje v Ljubljani v izmeri
45,05 m2, Žaucerjeva 20/pritličje,
– garsonjera v Ljubljani v izmeri 36,55 m2,
Cesta 24. Junija 35/I. nadstropje,
– garsonjera v Ljubljani v izmeri 33,06 m2,
Zelena pot 30/I. nadstropje,
– enosobno stanovanje v Kopru v izmeri
27,30 m2, Krožna 6/IV. nadstropje,
– enosobno stanovanje v Mariboru v
izmeri 41,19 m2, Vrazova 40/I. nadstropje,
– dvoinpolsobno
stanovanje
v
Celju v izmeri 44,60 m2, Šaranovičeva
7c/I. nadstroje.
Vsa stanovanja v Ljubljani in Kopru so
opremljena in vseljiva takoj. Stanovanje
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v Mariboru je delno opremljeno (kuhinja),
stanovanje v Celju je neopremljeno.
Na razpis se lahko javijo funkcionarji in
drugi zaposleni pri sodiščih, državnih tožilstvih in v organih za postopek o prekrških, ki
izpolnjujejo pogoje za pridobitev službenega
stanovanja po zgoraj navedenem Stanovanjskem pravilniku.
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. prošnjo z osebnimi podatki prosilca (in
sicer: rojstnimi, stalnega in začasnega prebivališča, strokovne izobrazbe, delovnega
mesta in delovne dobe), zakonski stan,
osebne podatke zakonca, število in starost
otrok in podatke o tem ali bi službeno stanovanje uporabljal prosilec sam, oziroma kdo
naj bi ga poleg prosilca uporabljal (sorodstvena vez s prosilcem),
2. potrdilo o stalnem in začasnem prebivališču,
3. izjavo prosilca, da po 9. členu Stanovanjskega pravilnika izpolnjuje pogoje za
pridobitev službenega stanovanja,
4. predlog predstojnika organa z obrazložitvijo o številu kadrovskih točk po 13. členu
Stanovanjskega pravilnika,
5. podatke o delovnem mestu prosilca
in o tem, v katero skupino sodi po 12. členu
Stanovanjskega pravilnika,
6. podatek o delovni dobi v organu in na
funkciji oziroma delovnem mestu v kraju,
kjer kandidira za stanovanje (14. člen).
Prosilec mora prošnjo iz prve točke,
dokazilo iz druge točke in izjavo iz tretje
točke prejšnjega odstavka predložiti
predstojniku sodišča oziroma državnega
tožilstva oziroma sodniku za prekrške
I. stopnje, do 30. septembra 2004.
Predstojniki okrajnih sodišč in sodniki za
prekrške I. stopnje, vse dospele vloge s
predlogom iz četrte in podatkom iz pete ter
šeste točke prejšnjega odstavka, predložijo
predsedniku
pristojnega
okrožnega
sodišča oziroma predsedniku Senata za
prekrške RS.
Komisija bo upoštevala le tiste vloge,
ki jih bodo predsedniki sodišč, vodje
državnih tožilstev in predsednica Senata
za prekrške RS, z vsemi podatki iz tega
razpisa poslali na Ministrstvo za pravosodje
– Stanovanjska komisija za dodeljevanje
stanovanj sodnikom, državnim tožilcem,
sodnikom za prekrške in osebju na sodiščih,
državnih tožilstvih in v organih za postopek
o prekrških, Župančičeva 3, Ljubljana, do
15. oktobra 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-24544/04
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo raznega
neživilskega blaga
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
a) železniško tirni material
– pajner nosilci
179 kosov
– dvigalo
1 kos
– mostna konstrukcija
5 kosov
b) kovinske boks palete
1.606 kos
c) kovinski paletni nastavki
tip Sava
455 kosov
d) kovinski paletni nastavki
tip Vrbovec
1.700 kosov

4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča
Zavoda Republike Slovenije za blagovne
rezerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do
31. 12. 2004.
5. Ponudniki lahko oddajo ponudbe tudi
za odkup delnih količin posameznih vrst
blaga.
Za železniško tirni material lahko ponudniki
ponudijo ceno v SIT/kos ali v SIT/kg, s tem
da se, v primeru ponudbene cene oblikovane
v SIT/kg, dejanska teža posamezne vrste
železniško tirnega materiala ugotavlja s
tehtanjem ob nakladanju. Celotna teža železniško tirnega materiala je ocenjena na okoli
4.000.000 kg.
V primeru, da nihče od ponudnikov ne
ponudi odkupa celotnih količin posamezne
vrste blaga, bo kot najugodnejši izbran tisti
ponudnik, ki je ponudil najvišjo ponudbeno
ceno za delno količino posamezne vrste
blaga. V primeru, da ponudnik ponudi odkup
celotne zaloge blaga pa bo kot najugodnejši
izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo
ponudbeno vrednost za celotno zalogo
blaga.
Po ocenitvi ponudb Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve sklene
pogodbo z enim ali več ponudniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.
6. Višina kavcije: pred odpiranjem
ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v
višini 10% ponudbene vrednosti na transakcijski račun številka: 01100-6030230073.
Po opravljenem javnem odpiranju
ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni, brez
obresti.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 10 dni po odpiranju
ponudb. Če izbrani ponudnik pogodbe ne
sklene, naročnik priloženo kavcijo zadrži.
8. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik lahko plača kupnino pred
prevzemom blaga na transakcijski račun
številka: 01100-6030230073 ali v roku 30
dni po prevzemu blaga, če zavaruje plačilo
z bančno garancijo, ki jo mora dostaviti v
roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe.
Bančna garancija se mora glasiti na
vrednost pogodbene količine blaga in z
rokom dospelosti 15 dni po preteku obveznosti plačila. Položena kavcija se v primeru
takojšnega plačila všteje v kupnino oziroma
se v primeru plačila z odlogom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v roku 5
delovnih dni, brez obresti.
9. Dodatne informacije o razpisu (lokacije
skladiščenja, teža, poreklo…): Alojzij Černe,
tel. 01/589-73-26, faks 01/589-73-47.
10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 29. 9. 2004 do
15. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
neživilskega blaga-ne odpiraj«!
Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.
Ponudbe je potrebno predložiti na: Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 9. 2004 ob 11. uri, v sejni sobi v VIII.
nadstropju, Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000
Ljubljana.
12. Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve na podlagi tega razpisa
ni zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom,
ki ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
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ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo:
6. 9. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-24609/04
1. ZPO - Zavod za urejanje javnih
parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti
Celje, Dečkova 1, v sodelovanju z Zbornico
za arhitekturo in prostor Slovenije, objavlja
arhitekturni, prostorsko načrtovalski,
enostopenjski, projektni, anonimni, javni
natečaj
za idejno prostorsko ureditev turistično
rekreativnega območja »Celjska koča« z
idejno zasnovo arhitekture centralnega
gostinskega objekta
– planinske koče
2. Posamezen avtor lahko sodeluje samo
v eni ekipi, svetovalec ali sodelavec je lahko
v več ekipah. Kot natečajniki ne morejo
sodelovati osebe, ki so bile neposredno
udeležene pri izdelavi razpisne dokumentacije, člani in namestniki žirije, poročevalci,
izvedenci, njihovi ožji sorodniki ter druge
osebe, pri katerih so podane okoliščine, ki
lahko vzbujajo dvom o njihovi nepristranskosti. (npr. stalno poslovno sodelovanje z
zgoraj navedenimi osebami itd.).
3. Dela bo ocenjevala žirija v sestavi:
Predsednik: Ivan Pfeifer, univ. dipl. inž.
kom. direktor ZPO.
Podpredsednik: Marko Zidanšek, dipl.
upr. org., podžupan MOC.
Član: Matija Golner, univ. dipl. inž. arh.
Član: Tatjana Hren, dipl. inž. gradb.,
ZPO.
Član: mag. Janez Lajovic, univ. dipl. inž.
arh., ZAPS.
Član: Saša Piano, univ. dipl. inž. kraj.
arh., ZAPS.
Član: Friderik Polutnik, univ. dipl. inž.
arh., ZAPS.
Nadomestni član (investitor): Roman
Kramer, univ. dipl. inž. gradb.
Nadomestni član (ZAPS): Andrej Erjavec,
univ. dipl. inž. arh.
Poročevalec: Darja Zabukovec, univ.
dipl. inž. arh.
Skrbnik: mag. Miran Gajšek, univ. dipl.
inž. arh.
4. Nagrade in odkupi:
1. nagrada: 2,100.000 SIT,
2. nagrada: 1,400.000 SIT,
3. nagrada: 1,000.000 SIT
in trije odkupi po: 650.000 SIT.
Udeležencem natečaja, ki bodo nalogo
izdelali skladno s predpisano vsebino, se
prizna odškodnina v vrednosti 250.000 SIT.
Vsote so v bruto zneskih. Žirija si pridržuje
pravico drugačne razdelitve nagrad,odkupov
ter odškodnin.
Natečaj se prične z dnem te objave. Rok
oddaje elaboratov je petek, 10. november
2004 do 15. ure. Razpisno gradivo lahko
udeleženci dobijo na Zavodu za urejanje
javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi
objekti Celje (ZPO Celje), Dečkova 1, 3000
Celje, proti plačilu 15.000 SIT na transakcijski račun številka 06000-0898236886,
sklic 00 250.
Natečajno gradivo lahko na zahtevo
tel 03/42-82-650 faks 03/42-82-668,
e-mail: zpo@celje.si, proti vnaprej plačani
odškodnini prejmejo po pošti.
5. Objava rezultatov in datum javne
predstavitve del bosta objavljena v
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Uradnem listu RS in na spletni strani ZAPS
(http://www.arhiforum.com).
ZPO - Zavod za urejanje
javnih parkirišč in gospodarjenje
z javnimi objekti Celje
Št. 414-06-3/2004-1801
Ob-24548/04
Mestna občina Novo mesto na podlagi
15. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih
cest v Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS,
št. 87/99, 47/02 in 60/04) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih cest v Mestni občini Novo
mesto
1. Koncedent: Mestna občina Novo
mesto.
2. Naslov koncedenta: Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, tel. 07/393-92-29, faks
07/393-92-72.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo
mesto.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja sklopov: za občinske
ceste po seznamu A in za občinske ceste
po seznamu B. Sprejemljiva je prijava prijavitelja za posamezni sklop ali za oba sklopa
skupaj.
5. Kraj izvedbe: koncesija se podeli za
občinske ceste v Mestni občini Novo mesto,
ki so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo
mesto (Ur. l. RS, št. 40/01) .
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih prijav ni.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: Mestna občina
Novo mesto bo podelila koncesijo za
obdobje dveh let od podpisa koncesijske
pogodbe, to je predvidoma od 10. 11. 2004
do 10. 11. 2006, z možnostjo podaljšanja
vsako leto za eno leto z aneksom, vendar
največ do štirih let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame na naslovu: Mestna
občina Novo mesto, Oddelek za krajevne
skupnosti in komunalne zadeve, Novi trg
6/III, 8000 Novo mesto, Nataša Engel,
kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij je Mirko Grahek, tel. 07/393-92-97.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame od dneva objave
razpisa do 15. 10. 2004, in sicer vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred pridobitvijo razpisne
dokumentacije je prijavitelj dolžan poravnati
stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT, kar prijavitelj
dokaže s predložitvijo virmana. Znesek se
nakaže na podračun Mestne občine Novo
mesto, št. 01285-0100015234, s pripisom
»koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih cest«.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: prijave je potrebno
predložiti do petka, 15. 10. 2004 do 12.ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s
pripisom: »Prijava, ne odpiraj - Koncesija za
izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest« in navedbo številke
objave v Uradnem listu RS. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani
kuverte.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 2004 ob 13. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Novi trg 6/III, soba št.
94, 8000 Novo mesto.
11. Navedba
ﬁnančnih
zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost prijave v višini
15,000.000 SIT.
12. Pogoji ﬁnanciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu
z vzorcem pogodbe iz razpisne dokumentacije.
13. Pravna oblika povezave skupine
prijaviteljev v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z
razpisno dokumentacijo.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za ugotovitev ﬁnančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati
tudi pogoje, določene v 7. členu Odloka o
načinu izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini
Novo mesto (Ur. l. RS, št. 47/99, 47/02 in
60/04).
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur.
l. RS, št. 23/93 in 30/98), Zakon o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00, 30/01
in 33/03), Odlok o gospodarskih javnih
službah v Mestni občini Novo mesto (Ur.
l. RS, št. 40/01 in 11/02), Odlok o načinu
izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Novo
mesto (Ur. l. RS, št. 87/99, 47/02 in 60/04),
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v
Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS, št.
40/01) in Odlok o občinskih cestah (Ur. l.
RS, št. 65/99).
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvaliﬁkacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
prijava in predvideni datum odločitve o
sprejemu prijave: prijava mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja prijav.
Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 20. 10. 2004.
17. Merila za ocenitev prijav: 1. cenovno
opredeljen program vzdrževanja - 80 točk,
2. rok plačila - 5 točk, 3. dosedanje izkušnje
prijavitelja (reference) - 12 točk, 4. druge
ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj - organizacijska usposobljenost (pridobljen certiﬁkat
kakovosti) - 3 točke.
18. Morebitne druge informacije o
naročilu: prijavitelji bodo obveščeni o izboru
koncesionarja z upravno odločbo v roku
največ 21 dni od odpiranja prijav.
19. Datum in številka objave predhodnega
razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo:
8. 9. 2004.
Mestna občina Novo mesto

Št. 300-05-9/2004 0403
Ob-24556/04
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99), 16. člena
Statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03), določil Odloka
o proračunu Občine Krško za leto 2004 (Ur.
l. RS, št. 29/04) in Pravilnika o dodeljevanju
ﬁnančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško (Ur. l. RS, št. 98/03),
objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,
javni razpis
za dodelitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Krško
za leto 2004
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Krško, v skupni višini 10,000.000 SIT za
naslednje namene:
1. Naložbe v nakup opreme, dodatno
komunalno opremljanje zemljišč in nakup
nematerialnih investicij, v predvideni višini
7,000.000 SIT.
2. Promocija izdelkov in storitev na
sejmih in razstavah, v predvideni višini
1,000.000 SIT.
3. Soﬁnanciranje posebnega usposabljanja ter izobraževanja podjetnikov in
njihovih zaposlenih, v predvideni višini
1,000.000 SIT.
4. Spodbujanje delovanja strokovnih
društev in združenj na področju podjetništva, v predvideni višini 1,000.000 SIT.
Ukrepi se morajo izvajati na območju
Občine Krško v razpisnem obdobju (od
poteka prejšnjega razpisnega roka do
zadnjega datuma, označenega za oddajo
vlog).
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Upravičenci do sredstev iz tega razpisa
so:
1. Majhna podjetja, ki morajo izpolnjevati
pogoje za majhna podjetja, kar pomeni, da
imajo:
– manj kot 50 zaposlenih,
– letni promet manjši od 7 mio EUR ali
bilančno vsoto manjšo od 5 mio EUR
– in so neodvisna podjetja.
Neodvisno podjetje je gospodarska
družba, v kateri posamezna gospodarska
družba ali povezana družba, ki ne ustreza
pogojem za majhna podjetja, razpolaga z
lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami,
manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači,
če je podjetje v lasti delniških družb ali
institucionalnih investitorjev in pri tem ne
izvaja aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna
podjetja smiselno upoštevajo.
2. Samostojni podjetniki posamezniki (pri
podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za
majhna podjetja smiselno upoštevajo).
3. Interesna
združenja,
povezana
s podjetništvom (strokovna društva,
združenja).
Navedeni upravičenci morajo imeti sedež
dejavnosti na območju Občine Krško. Do
sredstev je upravičena tudi gospodarska
družba, ki ima sedež dejavnosti izven
Občine Krško, kolikor ima poslovno enoto
v Krškem, v kateri zaposluje najmanj 2/3
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oseb za nedoločen čas iz Občine Krško
(stalno bivališče) in investira na območju
Občine Krško.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
je 10,000.000 SIT, in sicer na proračunski
postavki 5220 Soﬁnanciranje razvoja malega
gospodarstva. Sredstva se delijo na podlagi
meril, ki so sestavni del tega razpisa.
Kolikor bo za posamezne ukrepe
prispelo premalo vlog, bodo prosta sredstva
prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo
večje število vlog od razpoložljivih sredstev.
Kolikor bo glede na število vlog in odobreno
višino upravičenih stroškov predvidenih
sredstev za javni razpis premalo, se bodo
vsem upravičencev subvencije sorazmerno
znižale.
V. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2004 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Rok za črpanje odobrenih sredstev je
31. 12. 2004.
VI. Pogoji in merila za dodeljevanje
v razpisu zagotovljenih sredstev za
posamezne ukrepe:
a) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na
območju Občine Krško v obdobju od poteka
prejšnjega razpisnega roka do datuma, ki je
določen za oddajo vlog.
b) Sredstva se dodeljujejo po pravilu
de minimis, kar pomeni da skupni znesek
pomoči, dodeljen istemu upravičencu ne bo
presegel 100.000 EUR v obdobju treh let od
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede
na obliko ali namen pomoči. Do pomoči de
minimis niso upravičena podjetja iz dejavnosti transporta, kmetijstva in ribištva.
c) Do ﬁnančnih intervencij ne morejo
biti upravičena podjetja v težavah
(podjetje je v težavah, če tekoča izguba
in izguba iz prejšnjih let dosega polovico
osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci
predhodnega leta ali je podjetje v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije) ali
dobivajo državno pomoč za reševanje in
prestrukturiranje.
d) Za subvencije lahko navedeni upravičenci zaprosijo samo, če imajo poravnane
vse zapadle obveznosti in so redni plačniki
svojih obveznosti do Občine Krško (najem
poslovnih prostorov, plačilo nadomestila za
stavbno zemljišče itd.) in DURS-a (davki in
prispevki). Podjetniki in zasebniki, ki v letu
2004 zamujajo ali so zamujali s plačilom
svojih obveznosti do Občine Krško ali DURS
tri mesece ali več se smatrajo kot neredni
plačniki in niso upravičeni do subvencij
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva iz tega javnega razpisa. V kolikor
je vloga v postopku za reševanje, morajo
biti navedene obveznosti redno poravnane
tudi v času reševanja vloge. Če tekoče
obveznosti niso poravnane, se vlagatelju
subvencija ne dodeli.
e) Sredstva za pospeševanja razvoja
malega gospodarstva se na podlagi tega
razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva. Dodelijo se
lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso
namenjena samo zniževanju stroškov.
f) Zgornje višine pomoči veljajo ne
glede na to iz katerih javnih virov (sredstva
občinskih proračunov, državnega proračuna
ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva le pod
pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji

pomoči, da za posamezen namen niso
prejeli sredstev iz drugih javnih virov
oziroma koliko so iz teh virov za določen
namen že prejeli.
g) Upravičenec je dolžan povrniti
nenamensko porabljena sredstva v
enkratnem znesku skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo
od dneva plačila upravičencem do dneva
vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za isti namen prejel
sredstva iz državnih ali mednarodnih virov
oziroma je prekoračil dovoljeno vsoto izplačil
nepovratnih sredstev,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične
podatke v vlogi,
– da je upravičenec odtujil (prodal)
investicijsko opremo, soﬁnancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let in je ni
nadomestil s sodobnejšo opremo za enako
dejavnost,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Upravičenec, ki ustreza kateremkoli
kriteriju iz prejšnjega odstavka, izgubi
pravico do pridobitve sredstev po pravilniku
za naslednjih pet let.
Ukrepi za dodeljevanje sredstev:
1. Naložbe v nakup opreme, dodatno
komunalno opremljanje zemljišč in nakup
nematerialnih investicij
Namen ukrepa:
– investiranje v nakup nove proizvajalne
in storitvene opreme, dodatno komunalno
opremljanje obstoječih zemljišč za proizvodno in storitveno dejavnost in nakup
nematerialnih pravic (patenti, licence),
zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve
obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja
novega proizvodnega oziroma storitvenega
programa (bolj produktivne, racionalnejše,
energetsko varčne in ekološko varnejše
tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so majhna podjetja in
samostojni podjetniki posamezniki,
– prosilci oddajo vloge v razpisnem roku
s priloženo zahtevano dokumentacijo,
– posamezen vlagatelj lahko za investicije
iz prve točke prijavi maksimalno vrednost
investicij v višini, ki je v proračunu za tekoče
leto sprejeta za ta ukrep (7,000.000 SIT),
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega
roka do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog,
– sredstva se namenjajo samo za nakup
nove proizvajalne in storitvene opreme (le
stalna sredstva, ne drobni inventar), katerih
posamezna nabavna vrednost presega
200.000 SIT,
– vrednost posameznega osnovnega
sredstva na računu ali pogodbi mora znašati
najmanj 50.000 SIT,
– subvencije se ne dodeljujejo za: nakup
telefonov, pohištva, faksov, kopirnih strojev,
računskih strojev, igralnih avtomatov, transportnih sredstev,
– za dodatno opremljanje notranje
komunalne infrastrukture na obstoječih
zemljiščih za proizvodno in storitveno
dejavnost mora vrednost skupne tovrstne
investicijske opreme (samo stalna sredstva)
presegati 500.000 SIT (ne upošteva se
osnovna javna komunalna infrastruktura),
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– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti
po končani investiciji oziroma se lahko
nadomesti z novo sodobnejšo opremo za
enako dejavnost.
Višina pomoči:
– v višini do 15% upravičenih stroškov
izkazanih investicij,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 15% skupne mase razpisanih
sredstev iz te točke.
Upravičeni stroški:
– stroški
nakupa
proizvajalne
in
storitvene opreme, katere posamezna
nabavna vrednost presega 200.000 SIT.
Subvencionira se nakup naslednje proizvajalne in storitvene opreme (nova računalniška strojna oprema; nova računalniška
programska oprema; novi stroji in naprave
za proizvodno in storitveno dejavnost:
gradbeni stroji, dvigala, pralni stroji za
čistilnice, šivalni stroji, posebne žage,
tiskarski stroji itd.),
– stroški dodatnega opremljanja notranje
komunalne infrastrukture za proizvodno in
storitveno dejavnost, za katere vrednost
investicijske opreme presega 500.000 SIT,
– stroški nakupa licenc in patentov.
Zahtevana dokumentacija:
a) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi naknadno vpisanimi spremembami
in prilogami, ki ne sme biti starejše od 3
mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
priglasitvenega lista od pristojne izpostave
Davčne uprave RS,
– kolikor prosilec opravlja obrtno
dejavnost, mora predložiti še fotokopijo
obrtnega dovoljenja.
b) Obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi
dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES
oziroma od Statističnega urada RS.
c) Za podjetja s sedežem v Občini
Krško izpis vseh zaposlenih oseb izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, ki na zadnji dan za oddajo vlog ne
sme biti starejše od 14 dni. Kolikor je sedež
dejavnosti podjetja izven Občine Krško in
ima podjetje samo poslovno enoto v Občini
Krško, mora podjetje priložiti tudi potrdilo
oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih
oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce
M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe
zaposlene za nedoločen čas.
d) Dokazilo o poravnanih davkih in
prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2,
potrjen s strani APP, ki na zadnji dan za
oddajo vlog ne sme biti starejši od 14 dni,
– za samostojne podjetnike: potrdilo
od pristojne davčne izpostave o plačanih
davčnih obveznostih in prispevkih, ki
na zadnji dan za oddajo vlog ne sme biti
starejše od 14 dni.
e) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanca
uspeha in bilanca stanja za leto 2003,
– za samostojne podjetnike: odločba
DURS za leto 2003, kateri priložijo bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2003.
f) Podroben opis investicije in ﬁnančno
razdelana konstrukcija o izvedenem
projektu.
g) Dokazila o izvedbi investicije glede
na namen ukrepa: kopije računov, kopije
dokazil o plačanih računih, kupoprodajne
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pogodbe, pogodbe o nakupu patenta
oziroma blagovne znamke itd. Iz računov
in pogodb mora biti razvidno za katero vrsto
materialne oziroma nematerialne investicije
se uveljavlja subvencija (natančna speciﬁkacija materialov, opreme, serijska številka
opreme itd.).
h) Podpisana vsaka stran vzorca
pogodbe.
2. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
in razstavah
Namen ukrepa:
– sodelovanje malih podjetij in samostojnih
podjetnikov na sejmih ter razstavah v Sloveniji
in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj
svojih proizvodov in storitev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so majhna podjetja ter
samostojni podjetniki, ki so se udeležili
sejmov ali razstav doma in v tujini,
– soﬁnancira se le prva udeležba na
določenem sejmu ali razstavi, zato upravičenci iz lanskega razpisa za tovrstni ukrep
niso upravičeni do sredstev iz letošnjega
razpisa,
– prosilec odda vlogo v razpisanem roku s
predložitvijo zahtevane dokumentacije,
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka
do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo
vlog.
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme
presegati 20% skupne mase razpisanih
sredstev iz te točke.
Upravičeni stroški:
– stroški, ki bodo predmet subvencije,
morajo biti direktno povezani s promocijskimi
aktivnostmi (najem, projektiranje, postavitev,
delovanje in demontaža razstavnega prostora
pri prvi udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi),
– kot nastali stroški se ne bodo upoštevali
potni stroški in dnevnice.
Zahtevana dokumentacija:
a) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi naknadno vpisanimi spremembami
in prilogami, ki ne sme biti starejše od 3
mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
priglasitvenega lista od pristojne izpostave
Davčne uprave RS,
– kolikor
prosilec
opravlja
obrtno
dejavnost, mora predložiti še fotokopijo
obrtnega dovoljenja.
b) Obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi
dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES
oziroma od Statističnega urada RS.
c) Za podjetja s sedežem v Občini
Krško izpis vseh zaposlenih oseb izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, ki na zadnji dan za oddajo vlog ne
sme biti starejše od 14 dni. Kolikor je sedež
dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima
podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško,
mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma
izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej
poslovni enoti in potrjene obrazce M1/M2, iz
katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene
za nedoločen čas.
d) Dokazilo o poravnanih davkih in
prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen
s strani APP, ki na zadnji dan za oddajo vlog
ne sme biti starejši od 14 dni,
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– za samostojne podjetnike: potrdilo od
pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih
obveznostih in prispevkih, ki na zadnji dan za
oddajo vlog ne sme biti starejše od 14 dni.
e) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanca uspeha
in bilanca stanja za leto 2003,
– za samostojne podjetnike: odločba
DURS za leto 2003, kateri priložijo bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2003.
f) Kratek opis posameznega sejma ali
razstave s poročilom o izvedenem nastopu in
promociji ter ﬁnančno razdelana konstrukcija
nastalih stroškov.
g) Kopije računov in dokazil o plačilu
računov za posamezne nastope na sejmih
in razstavah.
h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
3. Soﬁnanciranje posebnega usposabljanja ter izobraževanja podjetnikov in njihovih
zaposlenih
Namen ukrepa:
– posebno usposabljanje je namenjeno
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja
uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem
delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je
koristnik pomoči,
– spodbujanje dodatnega izobraževanja
podjetnikov in pri njih zaposlenih, seznanjanje
s sodobno tehnologijo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena majhna podjetja in samostojni podjetniki posamezniki,
– upravičenci do tovrstnega soﬁnanciranja
morajo imeti izdelan program usposabljanja
in izobraževanja zaposlenih v podjetju, ki je
usklajen s strategijo podjetja in vsebuje:
a) predvidene vrste programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene,
b) predvideno število udeležencev usposabljanja in izobraževanja,
c) podatke o neposrednih izvajalcih
programov usposabljanja in izobraževanja.
– upoštevajo se le posebna usposabljanja
in dodatna izobraževanja (seminarji, posveti,
tečaji uporabe nove tehnologije, strojev,
orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja, določeni preizkusi
znanja (po sekcijah), izločena pa so osnovna
izobraževanja, ki so sestavni del srednjih in
poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene
stopnje izobrazbe),
– prosilci oddajo vloge v razpisnem roku s
priloženo zahtevano dokumentacijo,
– en prosilec lahko prijavi večje število
izobraževanj in usposabljanj, ki so se odvijala
v razpisnem obdobju,
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka
do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo
vlog.
Višina pomoči:
– do 45% upravičenih stroškov posebnih
usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme
presegati 20% skupne mase razpisanih
sredstev iz te točke.
Upravičeni stroški:
– storitev izobraževanja pooblaščene
institucije (ne upoštevajo se potni stroški,
dnevnice in stroški prenočišč inštruktorja) ter
stroški izobraževanja (predavanje – kotizacija,
ipd.).
Zahtevana dokumentacija:
a) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi naknadno vpisanimi spremembami

in prilogami, ki ne sme biti starejše od 3
mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija
priglasitvenega lista od pristojne izpostave
Davčne uprave RS,
– kolikor
prosilec
opravlja
obrtno
dejavnost, mora predložiti še fotokopijo
obrtnega dovoljenja.
b) Obvestilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi
dejavnosti za poslovni subjekt od AJPES
oziroma od Statističnega urada RS.
c) Za podjetja s sedežem v Občini
Krško izpis vseh zaposlenih oseb, izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, ki na zadnji dan za oddajo vlog ne
sme biti starejše od 14 dni. Kolikor je sedež
dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima
podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško,
mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma
izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej
poslovni enoti in potrjene obrazce M1/M2, iz
katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene
za nedoločen čas.
d) Dokazilo o poravnanih davkih in
prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen
s strani APP, ki na zadnji dan za oddajo vlog
ne sme biti starejši od 14 dni,
– za samostojne podjetnike: potrdilo od
pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih
obveznostih in prispevkih, ki na zadnji dan za
oddajo vlog ne sme biti starejše od 14 dni.
e) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanca uspeha
in bilanca stanja za leto 2003,
– za samostojne podjetnike: odločba
DURS za leto 2003, kateri priložijo bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2003.
f) Izdelan letni program izobraževanja in
usposabljanj podjetja za leto 2004.
g) Pisno poročilo o izvedenih usposabljanjih in izobraževanjih (vrsta izobraževanja
oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število udeležencev, poimenski seznam, skupna vrednost
izobraževanja oziroma usposabljanja in
speciﬁkacijo posameznih stroškov), ki so se
izvajala v razpisnem obdobju ter ﬁnančno
razdelano konstrukcija o izvedenem izobraževanju ali usposabljanju.
h) Kopije računov in dokazil o plačilu
računov, potrdila o opravljenem izobraževanju
oziroma vabilo in program posameznega
izobraževanja oziroma usposabljanja (v
kolikor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo
potrdil).
i) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
4. Spodbujanje delovanja strokovnih
društev in združenj
Namen ukrepa:
– spodbujanje
delovanja
strokovnih
društev in združenj na področju podjetništva,
ki so neproﬁtna in se ukvarjajo z nepridobitno
dejavnostjo ter organizirajo najrazličnejše
aktivnosti za podjetnike ter se ukvarjajo s
promocijo podjetniške kulture na območju
Občine Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti
registrirano in opravljati dejavnost na območju
Občine Krško,
– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati
s pridobitno dejavnostjo,
– vloge za dodelitev sredstev vlagajo
prosilci v razpisnem roku s predložitvijo
zahtevane dokumentacije,
– soﬁnancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v razpisnem
obdobju,
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– upoštevajo se le računi z datumi od
poteka prejšnjega razpisnega roka do
zadnjega datuma, ki je določen za oddajo
vlog.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov za
posamezen namen,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 25% skupne mase razpisanih
sredstev iz te točke.
Upravičeni stroški:
– stroški stojnice na sejemskih prireditvah
in razstavah (najem in postavitev stojnice,
priključki, najem vitrin), obvezni vpis v
katalog nastopajočih, izdelava promocijskega
gradiva,
– stroški seminarjev, posvetov in organiziranih skupnih izobraževanj ter usposabljanj
v okviru združenja ali društva za širši krog
oseb (stroški najema prostora, predavatelji,
gradivo).
Zahtevana dokumentacija:
a) fotokopija odločbe o vpisu v register
društev,
b) kratka predstavitev vlagatelja in poročilo
o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 2003,
c) plan dela društva oziroma združenja
za leto 2004 in obrazložitev ter ﬁnančno
ovrednotenje programa dela po posameznih
postavkah za aktivnosti, ki so se izvajale v
razpisnem obdobju,
d) kopije računov in dokazil o plačilu
računov o izvedenih programskih aktivnostih,
e) podpisana
vsaka
stran
vzorca
pogodbe.
VII. Vsebina vloge: vloga je sestavljena iz
izpolnjenega prijavnega obrazca, ki vsebuje
osnovne podatke o vlagatelju in zahtevane
izjave. K vlogi mora biti priložena zahtevana
dokumentacija, ki je navedena pri vsakem
posameznem ukrepu. Vsebina vloge mora
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri
zahtevani dokumentaciji.
VIII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev petčlanska
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne vloge
bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Krško
in meril, ki so sestavni del javnega razpisa.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni
od prejema obvestila. Nepopolna vloga,
ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo
dopolnili, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana v
roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka.
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s
sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem
razpisu morajo prispeti najkasneje do torka
2. 11. 2004 na naslov: Občina Krško, Oddelek
za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270
Krško. Vloge se oddajo za vsak posamezen
ukrep posebej.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošilja-

telja in označene za vsak ukrep posebej z
oznako:
1. »Ne odpiraj – javni razpis – materialne
in nematerialne investicije«;
2. »Ne odpiraj – javni razpis – promocija
na sejmih in razstavah«;
3. »Ne odpiraj – javni razpis – posebno
usposabljanje in izobraževanje«;
4. »Ne odpiraj – javni razpis – strokovna
društva in združenja«.
Odpiranja vlog bo strokovna komisija
opravila do 10. 11. 2004 na Občini Krško.
Odpiranje vlog ne bo javno.
X. Rok v katerem bodo potencialni
prejemniki obveščeni o izidu razpisa:
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku
30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom.
Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k
podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih
dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane
pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka
za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka
lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od
dneva vročitve sklepa vlagatelju na župana
Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe
se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno
po pošti na Občino Krško. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije:
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
Dodatne
informacije
v
zvezi
z
javnim
razpisom
posreduje
Irena
Mesinger,
tel.
07/49-81-292,
e-mail:
irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Ob-24561/04
Občina Hrpelje-Kozina na podlagi 13.,78.
in 80. člena zakona javnih ﬁnancah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 13.
člena uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občine (Ur. l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča za gradnjo
1. Predmet javnega razpisa so zemljišča:
a) parcela št. 3324/1, k.o. Hrpelje, v izmeri
1835 m2,
parcela št. 3324/3, k.o. Hrpelje, v izmeri
1633 m2,
parcela št. 254/27, k.o. Hrpelje, v izmeri
3002 m2,
parcela št. 254/30, k.o. Hrpelje, v izmeri
2993 m2,
parcela št. 254/31, k.o. Hrpelje, v izmeri
3998 m2,
parcela št. 254/33, k.o. Hrpelje, v izmeri
1001 m2;
b) parcela št. 254/34, k.o. Hrpelje, v izmeri
3458 m2,
parcela št. 254/38, k.o. Hrpelje, v izmeri
2696 m2.
za gradnjo proizvodnih, servisnih, obrtnih
ali skladiščnih objektov v Obrtno industrijski
coni »Hrpelje« v skladu s Spremembami
prostorskih sestavin družbenega plana Občine
Sežana – za območje Občine Hrpelje-Kozina
(Uradne objave št. 5/92) in Idejno zasnovo
cone po projektu Tringrad, d.o.o. Koper.
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2. Izklicna cena zemljišča znaša: pod
točko
a) 15.800 SIT/m2.
b) 17.000 SIT/m2.
V ceni so vključeni poleg cene zemljišča
tudi stroški komunalnega opremljanja
zemljišča.
V ceni ni zajet DDV in se ga obračuna
uspešnemu ponudniku.
3. Dinamika plačila:
Plačilo kupnine v višini najmanj 40%
od ponujene cene v roku 8 dni po podpisu
pogodbe.
Razliko neplačane kupnine se plačuje
z mesečnimi obroki z valuto plačila 15 dne
v mesecu z zadnjim obrokom plačila dne
15. 12. 2004.
Kupnino izbrani ponudniki poravnajo na
transakcijski račun Občine Hrpelje-Kozina, št.
01235 -0100006141.
Stroške v zvezi s prenosom plača kupec.
Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati
na račun Občine Hrpelje – Kozina, znaša
10% od izklicne cene v točki 2. Uspelim
ponudnikom se varščina vračuna v kupnino,
neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi
razpisa.
4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe.
5. Razpis je odprtega tipa. Rok za oddajo
ponudb je 10 dni od objave tega razpisa.
Nadaljnji roki za oddajo ponudb bodo vsak
1. in 15. dan v mesecu. Kolikor je ta dan
dela prost dan, bo rok za oddajo ponudb
prvi naslednji delovni dan. Ponudbe se bodo
zbirale do prodaje vseh zemljišč. Prepozne,
nepopolne in nepravilno označene ponudbe
komisija ne bo upoštevala pri izbiri.
6. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina,
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina z
oznako »Javni razpis za prodajo stavbnega
zemljišča v obrtno industrijski coni Hrpelje«
7. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov s popolnim
opisom njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno zemljišča izraženo v
SIT/m2;
– navedbo za katero zemljišče daje
ponudbo z navedbo parcelne številke;
– opis programa, ki ga bo ponudnik izvajal
v objektu, za katerega ponudnik kupuje
zemljišče in program aktivnosti (gradnja,
pričetek obratovanja);
– navedbo o številu zaposlenih delavcev;
– izjavo ponudnika, da sprejema pogoje
iz razpisa;
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije za ﬁzične osebe – fotokopija osebne
izkaznice, oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
– dokazilo o plačilu varščine.
Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe komisija ne bo upoštevala
pri izbiri.
8. Prednost pri izbiri bodo imeli v primeru,
da se na razpis za zemljišče prijavi več
ponudnikov, tisti ponudniki, ki ponudijo večjo
ceno za zemljišče.
Občina Hrpelje – Kozina si pridržuje
pravico izvedbe licitacije v primeru, da se za
isto zemljišče prijavi več kandidatov z enako
ponujeno ceno.
9. O izbiri najustreznejših ponudnikov
za prodajo stavbnega zemljišča bo komisija
obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po
sprejemu sklepa o izbiri.

Stran

6340 /

Št.

101 / 17. 9. 2004

10. Občina Hrpelje-Kozina si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim
ponudnikom.
11. Pogodbo o prodaji stavbnega
zemljišča mora ponudnik skleniti najpozneje v roku 8 dni po pozivu k podpisu
pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik
v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe
ne odzove, se šteje, da je od pogodbe
odstopil, zaradi česar mu zapade varščina
v korist občine Hrpelje-Kozina. Če izbrani
ponudnik ne plača dogovorjene kupnine,
si Občina Hrpelje-Kozina pridržuje pravico
od pogodbe odstopiti in obdržati plačano
varščino.
12. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
tel. 05/680-01-50 od ponedeljka do petka v
času od 9. do 12. ure pri urbanistični službi,
kontaktna oseba Batič Aleksander.
Občina Hrpelje-Kozina
Ob-24606/04
Občina Postojna objavlja na podlagi
Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
v najem (Ur. l. RS, št. 4/97)
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
V najem se odda naslednje poslovne
prostore:
– na Trgu padlih borcev 5 v Postojni - št.
303 v izmeri 15,75 m2 in št. 304 v izmeri
14,18 m2 oba v Man., s souporabo skupnega
WC – za pisarniško dejavnost
– na Ljubljanski cesti 7 v Postojni –
pritličje, v izmeri 78,75 m2 – za trgovsko ali
drugo nemotečo dejavnost.
Pri postopku oddaje poslovnih prostorov
in izračunu višine najemnine, ki je odvisna
od dejavnosti, se uporabljajo določila
Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v
najem v občini Postojna.
Rok za prijavo je najkasneje do 30. 9.
2004, po tem datumu pa se poslovni
prostor odda interesentu, ki bo prvi poslal
vlogo. Vloge, ki morajo vsebovati podatke
o najemniku in njegovi dejavnosti, pošljejo
interesenti priporočeno po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230
Postojna.
Občina Postojna
Ob-24607/04
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, objavlja na podlagi 45. in 47. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), načrta prodaje
stvarnega premoženja občine, sprejetega z
Odlokom o I. rebalansu proračuna Občine
Trbovlje za leto 2003, (Uradni vestnik
Zasavja, št. 19/03) ter Odloka o ureditvenem
načrtu za območje urejanja P/1 – Nasipi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 10/02)
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje so zemljišča, ki se
nahajajo na območju urejanja z Odlokom o
ureditvenem načrtu za območje urejanja P/1
– Nasipi, namenjena za gradnjo objektov
za proizvodne in predelovalne dejavnosti,
in sicer:
zemljišča na kompleksu kalilnica v skupni
površini 16869 m2 z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki:
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Parc. št.

Kultura

1397/2
1397/7
1397/8

travnik
njiva
pašnik
njiva
pašnik
pot
dvorišče
poslovna stavba
poslovna stavba
poslovna stavba
poslovna stavba
poslovna stavba
poslovna stavba
poslovna stavba
dvorišče
stan. stavba
gosp. poslopje
gosp. poslopje
gosp. poslopje
gosp. poslopje
gosp. poslopje
gosp. poslopje
dvorišče
gosp. poslopje
dvorišče
gosp. poslopje
stan. stavba
gosp. poslopje
gosp. poslopje
stan. stavba

1397/9
1759/1
1760/18
1760/30
1760/31
1760/32
1760/33
1760/34
1760/35
1760/36
*189/2
*2178
*2179
*2180
*2181
*2182
*2183
*2184
*2185
*2186
*2187
Skupaj:

Površina v m2

Z.k. vložek

K.o.
Trbovlje

5183
810
71
1979
1434
148
2636
103
136
298
356
596
145
200
664
1113
5
14
8
13
15
156
220
64
110
4
272
8
9
99
16869 m2

207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Izklicna cena za zemljišča znaša
37,000.000 SIT.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v
pisni obliki, ki so na voljo od 20. 9. 2004 pri
Občinski upravi občine Trbovlje v občinski
upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4,
Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce
dvignejo vsak delovni dan od 8. do 15. ure,
ob petkih od 8. do 13. ure, v tajništvu in v
sobi št. 48/II, na voljo so tudi v elektronski
obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec
kupoprodajne pogodbe.
3. Od kupca se zahteva, da se s kupoprodajno pogodbo obveže:
– da bo v letu 2005 zagotovil najmanj
4 delovna mesta;
– da bo v letu 2006 zagotovil najmanj
15 delovnih mest;
– da bo v letu 2007 zagotovil najmanj
15 delovnih mest, skupno 34 delovnih mest;
– da bo najkasneje do 30. 9. 2005 zgradil
proizvodne oziroma predelovalne objekte,
predvidene v prej citiranem prostorskem
aktu in da bo v novozgrajenem poslovnem
objektu organiziral proizvodno oziroma
predelovalno dejavnost najkasneje do
31. 12. 2005.
4. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
27. 9. 2004 do 10. ure. Upoštevane bodo
samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na
prodajalčev naslov.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako:
»Ponudba za nakup zemljišče (OIC Nasipi)
kompleks kalilnica – ne odpiraj«.
6. Ponudniki morajo najkasneje do
petka, 24. 9. 2004 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni
račun pri UJP št. 01329-0100018122, s
sklicem na javno zbiranje ponudb za prodajo
zemljišč.

7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji ter ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije, in ki imajo
poravnane vse zapadle obveznosti do Občine
Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, ﬁzične osebe pa potrdilo o državljanstvu. Ponudniki morajo v ponudbi navesti
svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj
naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko,
matično številko, predmet nakupa, ponudbeno
ceno, št. delovnih mest, ki jih bodo zagotovili in
rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe),
potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da
sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v
tem javnem razpisu ter poslovni načrt.
8. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo
najkasneje v 20 dneh po uspešno zaključenem razpisu in poravnati kupnino
najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe.
9. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je
odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe,
je izpolnitev vseh pogojev, navedenih v 3.
točki tega razpisa in celovito ter pravočasno
plačilo kupnine.
10. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilom davčnih dajatev na promet in drugih
davščin, notarsko overitvijo prodajalčevega
podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpisom
v zemljiško knjigo.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
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12. Javno odpiranje ponudb bo v
ponedeljek, 27. 9. 2004 ob 12. uri, v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, Trbovlje, soba št. 37/II.
13. Predmet prodaje se proda po principu
videno-kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
14. Merili za izbor ponudnika sta cena
in število delovnih mest, ki jih bo ponudnik
zagotovil. O izbiri najugodnejšega ponudniku
bo odločal župan Občine Trbovlje.
15. Odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija. Komisija bo po zaključku
postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
16. Upoštevane bodo samo pravilne
ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje od izklicne cene. Ponudniki bodo o
izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh
od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena najkasneje v 8 dneh od
odpiranja ponudb.
18. Ogled nepremičnin je mogoč
po predhodnem tel. dogovoru na št.
03/56-27-981, kjer so na voljo tudi druge
informacije. Kontaktna oseba je Jadranka
Žagar.
Občina Trbovlje

Javne dražbe
Ob-24384/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Krškem pod opr. št.
St 7/95 z dne 27. 7. 2004 objavlja SOP
Klepar, Podjetje za proizvodnjo industrijske
opreme d.o.o. – v stečaju Krško, Žadovinek
39, Krško,
javno dražbo
za prodajo sredstev stečajnega dolžnika,
ki bo 8. 10. 2004 ob 13. uri v dvorani št. V/II
Okrožnega sodišča v Krškem.
I. Predmet prodaje
1. Stanovanja skupno s pravico do
skupnih prostorov ter do idealnega deleža
pripadajočega funkcionalnega zemljišča k
zgradbi v kateri je etažno stanovanje:
1.1. Gubčeva 9, Krško, velikosti 58,12 m2.
Stanovanje je neproﬁtno in zasedeno.
Izklicna cena je 3,300.000 SIT.
1.2. Ulica sv. Mateja 114, Zagreb,
velikosti 80,61 m2. Stanovanje je neproﬁtno
in zasedeno. Izklicna cena je 3,942.000
SIT.
1.3. Trg I. Kukljevića 8, Zagreb, velikosti
75,17 m2. Stanovanje je neproﬁtno in
zasedeno. Izklicna cena je 3,678.400 SIT.
1.4. Ulica V. Verićaka 6, Zagreb, velikosti
74,45 m2. Stanovanje je neproﬁtno in
zasedeno. Izklicna cena je 3,646.400 SIT.
2. Poslovni prostor; Siget 18/b, Zagreb,
velikosti 316 m2. ZK stanje ni urejeno.
Poslovni prostor imajo v uporabi tretje
osebe. Izklicna cena 18,810.400 SIT.
3. Nezazidano stavbno zemljišče:
3.1. parcele št.: 1418/19, vl. št. 402, k.o.
Gradišče. Izklicna cena je 376.000 SIT.
3.2. parcele št.: 1418/20, vl. št. 402, k.o.
Gradišče. Izklicna cena je 428.000 SIT.
Pogoji za pristop na dražbo ter prodajo
so:

1. Na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne in ﬁzične osebe skladno z veljavno
zakonodajo Republike Slovenije, ki pa
morajo najkasneje tri dni pred dražbo
vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene za posamezno prodajno enoto na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št.
02980-15002859 pri NLB d.d., z oznako
»Varščina za javno dražbo« in navedbo
naziva in zaporedne številke prodajne
enote.
Pred javno dražbo se izkažejo s
potrjenim nalogom o vplačilu varščine in
izjavo z navedbo transakcijskega računa,
na katerega bo vrnjena varščina neuspelim
dražiteljem najkasneje v osmih dneh po
končani javni dražbi brezobrestno.
Z vplačilom varščine sprejme ponudnik
obveznost pristopiti k dražbi. Če sta dva
ali več ponudnikov in nihče na draži, se
šteje, da so vsi odstopili od dražbe in v tem
primeru prodajalec zadrži kot odstopnino
vplačano varščino vseh ponudnikov. Če je
samo en ponudnik, se šteje, da soglaša z
nakupom predmeta, za katerega je vplačal
varščino po izklicni ceni. Plačilo varščine se
šteje za dano ponudbo za nakup posamezne
prodajne enote najmanj po izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in do
tedaj ne more odstopiti ali jo na kakršen koli
drug način razveljaviti.
Zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo
na javni dražbi predložiti overjen izpis iz
sodnega registra, njihovi pooblaščenci pa
še pisno pooblastilo za udeležbo na dražbi.
Fizične osebe morajo predložiti osebni
dokument.
Udeleženec, ki uspe na dražbi, mora
skleniti pogodbo o prodaji v 15 dneh po
dražbi. Rok za plačilo kupnine je 60 dni od
podpisa pogodbe. V primeru odloženega
plačila za čas daljši od 15 dni, mora kupec
predložiti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe o
prodaji, brezpogojno nepreklicno garancijo
prvovrstne slovenske banke na prvi poziv
ter brez ugovora in brez stroškov za prodajalca za preostali znesek kupnine povečan
za predpisane dajatve, ki mora biti veljavna
še 30 dni po izteku roka za plačilo kupnine.
Vplačana varščina se šteje v kupnino.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino
pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153.
člena ZPPSL ali poda izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva
in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 153. člena ZPPSL.
Prenos lastništva nad predmetom
prodaje se izvrši po plačilu celotne kupnine
ter drugih obveznosti kupca in overitvi
pogodbe.
Stroške sestave kupoprodajne pogodbe,
dajatve in vse drugi stroške, povezane s
sklenitvijo pogodbe in prenosom lastništva
nad predmetom prodaje plača kupec.
Najemniki imajo predkupno pravico, ki
jo lahko izkoristijo na dražbi, če ponudijo za
prodajno enoto enako ceno kot najugodnejši
dražitelj in če pred javno dražbo vplačajo
varščino.
Drugi pogoji javne dražbe so na voljo pri
stečajnem upravitelju in v stečajnem spisu
stečajnega dolžnika.
Ogled predmetov prodaje in cenitve
je mogoč po predhodnem dogovoru s
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stečajnim upraviteljem vsak delavnik od 15.
do 17. ure, tel. 051/357-338.
SOP Klepar, d.o.o. – v stečaju, Krško
Št. 2007

Ob-24540/04

Javna dražba
za prodajo poslovnih prostorov
1. Prodajalec: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje in opis predmeta
prodaje: predmeti javne dražbe: 9 posameznih etažnih enot v poslovni stavbi z naslovom: Trdinova ulica 3 v Ljubljani, ki stoji
na parcelni št.: 2475 in 2477 k.o. Ajdovščina, vpisani v vložek št.: 747 k.o. Ajdovščina, in sicer:
a) etažna enota v izmeri 41,19 m2,
II. nadstropje.
Identiﬁkacijska
številka
posameznega dela stavbe: 10. Solastniški delež na skupnih delih stavbe znaša:
4119/65157. Izklicna cena znaša 17,300.000
SIT.
b) etažna enota v izmeri 29,16 m2,
II. nadstropje.
Identiﬁkacijska
številka
posameznega dela stavbe: 11. Solastniški delež na skupnih delih stavbe znaša:
2916/65157. Izklicna cena znaša 12,300.000
SIT.
c) etažna enota v izmeri 41,19 m2,
III. nadstropje. Identiﬁkacijska številka
posameznega dela stavbe: 12. Solastniški delež na skupnih delih stavbe znaša:
4119/65157. Izklicna cena znaša 17,300.000
SIT.
d) etažna enota v izmeri 29,16 m2,
III. nadstropje. Identiﬁkacijska številka
posameznega dela stavbe: 13. Solastniški delež na skupnih delih stavbe znaša:
2916/65157. Izklicna cena znaša 12,300.000
SIT.
e) etažna enota v izmeri 41,19 m2,
IV. nadstropje. Identiﬁkacijska številka
posameznega dela stavbe: 14. Solastniški delež na skupnih delih stavbe znaša:
4119/65157. Izklicna cena znaša 17,300.000
SIT.
f) etažna enota v izmeri 29,16 m2,
IV. nadstropje. Identiﬁkacijska številka
posameznega dela stavbe: 15. Solastniški delež na skupnih delih stavbe znaša:
2916/65157. Izklicna cena znaša 12,300.000
SIT.
g) etažna enota v izmeri 41,19 m2,
V. nadstropje.
Identiﬁkacijska
številka
posameznega dela stavbe: 16. Solastniški delež na skupnih delih stavbe znaša:
4119/65157. Izklicna cena znaša 17,300.000
SIT.
h) etažna enota v izmeri 29,16 m2,
V. nadstropje.
Identiﬁkacijska
številka
posameznega dela stavbe: 17. Solastniški delež na skupnih delih stavbe znaša:
2916/65157. Izklicna cena znaša 12,300.000
SIT.
i) etažna enota v izmeri 68,68 m2,
VI. nadstropje. Identiﬁkacijska številka
posameznega dela stavbe: 18. Solastniški delež na skupnih delih stavbe znaša:
6868/65157. Izklicna cena znaša 28,800.000
SIT.
3. Izklicna
cena:
izklicne
cene
posameznih etažnih enot ne zajemajo davka
na promet nepremičnin, ki bo obračunan na
kupnino, doseženo na dražbi.
4. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
izklicna cena se lahko dviguje najmanj za
300.000 SIT.

Stran

6342 /

Št.

101 / 17. 9. 2004

5. Informacije in ogled: vse informacije v
zvezi z javno dražbo lahko dobite na naslovu
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
elektronski naslov: mail@lpp.si, faks
01/58-22-550, tel. 01/58-22-500, kontaktna
oseba je Gorazd Karlin. Ogled poslovnih
prostorov je možen po predhodnem
dogovoru.
6. Pogoji in pravila javne dražbe: poslovni
prostori se prodajajo po načelu videno
–kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupljeno
etažno enoto. Predpisan davek na promet
nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
Javno dražbo bo opravila komisija določena
s strani LPP d.o.o.
7. Rok sklenitve kupoprodajne pogodbe:
pogodba mora biti sklenjena v roku 8 dni po
opravljeni javni dražbi. V primeru, da kupec
v roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je
odstopil, kavcija se zadrži, etažna enota pa
se ponudi v odkup dražitelju, ki je ponudil
naslednjo najvišjo ceno in sicer za ceno, ki
jo je ponudil.
8. Višina kavcije: pred začetkom dražbe
morajo interesenti, ki želijo sodelovati na
javni dražbi položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene za posamezni predmet
(posamezno etažno enoto) javne dražbe.
Kavcija se mora položiti na transakcijski
račun št.: 03100-1005605502 pri SKB
banki d.d. Ljubljana ali na transakcijski
račun št.: 02924-0253993039 pri NLB d.d.
Ljubljana, z namenom nakazila: »plačilo
kavcije za nakup etažne enote, Trdinova 3,
identiﬁkacijska št. ___«. Potrdilo o plačilu
kavcije morajo interesenti predložiti komisiji
najkasneje pred začetkom javne dražbe.
Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo,
dobijo povrnjeno vplačano kavcijo v roku
8 dni po opravljeni javni dražbi, ob predložitvi potrdila o plačani kavciji. Kavcija se
ne obrestuje.
9. Način in rok plačila kupnine: dražitelj,
ki je na dražbi uspel je dolžan plačati
kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun št.: 03100-1005605502
pri SKB d.d. Ljubljana ali na transakcijski
račun št.: 02924-0253993039 pri NLB d.d.
Ljubljana. Vplačana kavcija se vračuna v
kupnino. Etažne enote preidejo v last in
posest uspelega dražitelja – kupca po plačilu
celotne kupnine in vseh stroškov, nastalih v
zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe.
10. Udeležba na javni dražbi: sodeluje
lahko vsak, ki pred začetkom javne dražbe
komisiji predloži:
– potrdilo o plačani kavciji, z navedbo
»plačilo kavcije za nakup etažne enote,
Trdinova 3, identiﬁkacijska št. ___« in
priloženo številko transakcijskega računa
za primer vračila kavcije,
– izpisek iz sodnega registra podjetij
oziroma samostojni podjetnik priglasitveni
list pri DURS oziroma ﬁzična oseba potrdilo
o državljanstvu RS,
– potrdilo pristojne izpostave DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
javne dražbe, da ima dražitelj poravnane
obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in
drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi,
– potrdilo poslovnih bank, pri katerih ima
dražitelj odprte transakcijske račune, da
dražitelj v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa,
– potrdilo izdano s strani Okrožnega
sodišča, ki ne sme biti starejše od 30 dni
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od datuma javne dražbe, da dražitelj ni v
postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
11. Izbira najugodnejšega dražitelja:
izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi:
– če je dražitelj samo eden, je poslovni
prostor prodan za izklicno ceno,
– izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi
najvišjo ceno,
– če sta dva ali več dražiteljev, ki ponujajo
najvišjo ceno, poslovni prostor ni prodan, če
eden ne zviša svoje ponudbe.
12. Datum, čas in kraj javne dražbe:
javna dražba se bo opravila v petek
15. oktobra 2004 ob 11. uri v sejni sobi LPP
d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
V. nadstropje.
13. Uspešnost javne dražbe: javna
dražba bo uspešna tudi, če se je udeleži
1 dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Št. 900/025611
Ob-24541/04
Na podlagi 56. sklepa 18. redne seje
Mestnega sveta Mestne občine Maribor,
dne 30. 8. 2004, Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 40. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03), Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči (MUV št. 31/97, 13/98, 13/01) in 5.
člena Statuta Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, za Mestno
občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7,
2000 Maribor razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
A) Zemljišče parc. št. 2824/2, v izmeri
706 m2, prip. vl. št. 231 k.o. Pobrežje, v
lasti Mestne občine Maribor, leži ob objektu
Petovia avto d.d.. Po lokacijski informaciji
Zavoda za prostorsko načrtovanje štev.
35010/00292/2004 0902 MC, z dne 14. 7.
2004 je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče. Pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom
ovrednotil na 14,982.880,26 SIT. V ceni ni
zajet 20% DDV.
Zemljišče parc. št. 2824/2 k.o. Pobrežje
se proda na javni dražbi najboljšemu
ponudniku. Izklicna cena je 14,982.880,26
SIT.
B) Zemljišče parc. št. 799/1, v izmeri
3775 m2, prip. vl. št. 2310 k.o. Pobrežje,
v lasti Mestne občine Maribor, leži ob
Ulici XIV. divizije. Po lokacijski informaciji
Zavoda za prostorsko načrtovanje štev.
35011/00596/2004 0902 SV, z dne 17. 8.
2004 je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin je predmetno nepremičnino
skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na 156,251.025 SIT. V ceni ni zajet
20% DDV.

Zemljišče parc. št. 799/1 k.o. Pobrežje
se proda na javni dražbi najboljšemu
ponudniku. Izklicna cena je 156,251.025
SIT.
C) Zemljišče parc. št. 1701/7, v izmeri
82 m2, prip. vl. št. 999 k.o. Maribor grad,
v lasti Mestne občine Maribor, leži na trgu
Borisa Kraigherja. Po lokacijski informaciji
Zavoda za prostorsko načrtovanje št.
35010/01269/2004 0902 MC, z dne 16. 8.
2004 je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin je predmetno nepremičnino
skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na 5,036.505,60 SIT. V ceni ni zajet
20% DDV.
Zemljišče parc. št. 1701/7 k.o. Maribor
grad se proda na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena je 5,036.505,60 SIT.
D) Zemljišči parc. št. 752/4, v izmeri
5060 m2, prip. vl. št. 112 k.o. Razvanje
in parc. št. 751/1 v izmeri 2308 m2, prip.
vl. št. 380 k.o. Razvanje, v lasti Mestne
občine Maribor, ležita med Tržaško cesto
in bivšo Jeklotehno. Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje št.
35010/00522/2004 0902 MC, z dne 16. 8.
2004 sta nepremičnini opredeljeni kot
stavbni zemljišči.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin je predmetno nepremičnino
skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na 121,928.415,95 SIT. V ceni ni zajet
20% DDV.
Zemljišči parc. št. 752/4 in parc. št.
751/1 k.o. Tezno se prodata na javni dražbi
najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena je 121,928.415,95 SIT.
E) Zemljišče parc. št. 2114/2, v izmeri
676 m2, prip. vl. št. 1428 k.o. Tezno v lasti
Mestne občine Maribor, leži na koncu
Mirne ulice na Teznu. Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje
štev. 35010/00824/2003 0902 MC je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin je predmetno nepremičnino
skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na 7,979.098 SIT. V ceni ni zajet 20%
DDV.
Zemljišče parc. št. 2114/2 k.o. Tezno
se proda na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena je 7,979.098 SIT.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Dražbo vodi predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred
začetkom dražbe varščino v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o. 04515-0000651184 odprt
pri NKBM d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe. Pred začetkom javne dražbe
morajo pravne osebe, ki so registrirane v
Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaš-
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čenci pravnih in ﬁzičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno
neomejeno specialno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali ﬁzična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo, predložiti enolično
identiﬁkacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe. Morebitne ugovore reši voditelj
dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03).
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v torek
5. 10. 2004 ob 9. uri.
6. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene
prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
7. Sklenitev pogodbe: uspeli dražitelj
mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v mesecu dni po zaključku javne dražbe.
Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po
podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine na določen način
in v določenem roku po sklenjeni pogodbi,
se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez
izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj
po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od
nakupa. V takšnem primeru prodajalec
zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže
plačati kupnino, 20% DDV in stroške
Javnega podjetja za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči v zvezi s pripravo
pogodbe.
9. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve
pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. št. 02/22-01-423 ali 02/22-01-554.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-24611/04
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222
Kobarid, objavlja na podlagi Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. 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 je stanovanje na parc. št. 499/3,
k.o. Kobarid, v izmeri 72,49 m²

II. Izhodiščna vrednost stanovanja:
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.
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 katerekoli 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, 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.:
01246-0100015011, s pripisom za javno
dražbo.
5. Rok za podpis pogodbe je 8 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.
5. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa se bo varščina
vrnila v roku 15 dni po opravljeni javni
dražbi.
6. 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, 5. 10. 2004
ob 11. uri na Občini Kobarid, Trg svobode
2, Kobarid.
Občina Kobarid
Ob-24707/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Krškem, opr. št.
St 6/98-224 z dne 29/07-2004, stečajni
upravitelj stečajnega dolžnika Prevoz
Brežice, d.d., v stečaju, Milavčeva 42,
Brežice, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin stečajnega
dolžnika Prevoz Brežice, d.d., v stečaju,
Milavčeva 42, Brežice
I. Predmet prodaje so zemljišča in objekti
na teh zemljiščih:
1. nepozidano stavbno zemljišče (za
bencinsko črpalko OMW – Istrabenz) s
parcelami št. 661/21 parkirišče 5906 m2,
661/43 travnik 120 m2, 675/9 pot 362 m2,
676/2 pot 470 m2, vpisane v vl. št. 595
k.o. Črnc, po izklicni ceni 35,774.192 SIT.
Varščina znaša 10% izklicne cene;
2. objekt nekdanjih tehničnih pregledov,
lociran na delu parc. št. 665/2 dvorišče
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2947 m2, poslovna stavba 355 m2, poslovna
stavba 309 m2, poslovna stavba 203 m2,
poslovna stavba 159 m2, gospodarsko
poslopje 29 m2, vpisane v vl. št. 219 k.o.
Črnc, parc. št. 664/1 dvorišče 1650 m2,
stavba 340 m2, vpisana v vl. št. 149 k.o.
Črnc in parc. št. 663/9 zelenica 2323 m2,
vpisana v vl. št. 381 k.o. Črnc, po izklicni
ceni 42,359.233 SIT. Varščina znaša 10%
izklicne cene;
3. poslovna stavba – uprava, stare
delavnice, mizarska delavnica, kovačnica
in lakirnica, avtomehanična delavnica,
skladiščno – servisna hala in vratarnica,
ki stojijo na parc. št. 663/8 travnik 766 m2,
vpisana v vl. št. 256 k.o. Črnc, 664/1
dvorišče 1650 m2, stavba 340 m2, parc. št.
664/3 dvorišče 753 m2, vpisani v vl. št. 149
k.o. Črnc, parc. št. 665/2 dvorišče 2947 m2,
poslovna stavba 355 m2, poslovna stavba
309 m2, poslovna stavba 203 m2, poslovna
stavba 159 m2, gospodarsko poslopje
29 m2, vpisana v vl. št. 219 k.o. Črnc, parc.
št. 666/7 dvorišče 1671 m2, stavba 148 m2,
stavba 21 m2, vpisana v vl. št. 256 k.o. Črnc,
parc. št. 665/3 stavba 280 m2, dvorišče
263 m2, parc. št. 663/9 zelenica 2323 m2,
vpisani v vl. št. 381 k.o. Črnc, po izklicni
ceni 261,644.849 SIT. Varščina znaša 10%
izklicne cene.
Nepremičnine bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v petek, dne 8. 10. 2004 ob 12.
uri, na Okrožnem sodišču v Krškem, CKŽ
12, Krško, v razpravni dvorani št. V/II.
II. Pogoji prodaje na javni dražbi
1. Nepremičnine pod točkami I/1, I/2 in
I/3 so na prodaj po posameznih kompletih
in po načelu »videno – kupljeno«.
2. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije ter ﬁzične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije, s tem da predložijo
potrdilo o državljanstvu ter dokazilo o plačilu
varščine. Kupci ne morejo biti ﬁzične osebe,
določene v 153. členu ZPPSL.
3. Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno
pooblastilo, ﬁzična oseba pa se izkaže z
osebnim dokumentom. Zakoniti zastopnik
pravne osebe se izkaže z izpiskom iz
sodnega registra.
4. Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene in
jo nakazati na transakcijski račun stečajnega
dolžnika št.: 02373-0051158409 pri NLB
d.d., s pripisom namena nakazila »plačilo
varščine za javno dražbo«.
5. S plačilom varščine vsak ponudnik
tudi edini sprejme obveznost, da pristopi
k dražbi. V primeru odstopa ponudnika od
javne dražbe, že vplačana varščina zapade
v korist stečajne mase.
6. Plačana varščina se bo kupcu vštela
v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v 8 dneh, po končani
javni dražbi brez obresti.
7. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti prodajno pogodbo najpozneje v 15
dneh po končani javni dražbi. Rok za plačilo
kupnine je 3 mesece od podpisa pogodbe.
Kupec je v 15 dneh po podpisu pogodbe
dolžan predložiti brezpogojno nepreklicno
garancijo slovenske banke na prvi poziv za
zagotovitev zavarovanja plačila kupnine z
veljavnostjo še 30 dni po izteku roka za
plačilo kupnine. Če je v pogodbi dogovorjen
rok plačila do 15 dni, zavarovanje plačila
kupnine ni potrebno.
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8. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino
pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstajajo dejstva in okoliščine
iz 153. člena ZPPSL ali predložiti izjavo, z
overjenimi podpisi pri notarju, s katero pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjavi,
da ne obstajajo dejstva in okoliščine iz 153.
člena ZPPSL.
9. Davek na promet nepremičnin in
druge dajatve ter stroške v zvezi s prenosom
lastništva na ime kupca plača kupec.
Kupljene stvari bodo kupcu izročene v last
in posest po plačilu celotne kupnine.
10. Ogled nepremičnin in cenilnih mnenj
je mogoč po objavi tega oglasa vsak delovni
dan po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem Dušanom Dornikom na tel.
07/49-03-640.
Prevoz Brežice d.d. v stečaju
stečajni upravitelj Dušan Dornik

Razpisi delovnih
mest
Ob-24530/04
Svet zavoda razpisuje delovno mesto
ravnatelja Vrtnarske šole Celje – višje
strokovne šole.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
in posebne pogoje skladno s 53. in 145.
členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ter 43.
členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI (Uradni list RS, št. 64/01).
Za ravnatelja višje strokovne šole je
lahko imenovan, kdor ima naziv predavatelj
višje šole in ima najmanj pet let izkušenj v
vzgoji in izobraževanju.
Kandidati morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Predviden začetek dela bo skladno s
sklepom o imenovanju oziroma skladno s
soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih
delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom
ter programom oziroma vizijo razvoja in
dela šole za mandatno obdobje pošljite
najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Vrtnarska šola Celje – svet zavoda,
Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje, z oznako:
»Prijava za razpis ravnatelja višje strokovne
šole«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Vrtnarska šola Celje
št. 540/2004
Ob-24531/04
Na podlagi 36. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 96/02) in 22. in 23. člena Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej
Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/04)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja pri Občinskem svetu občine
Trbovlje objavlja razpis za delovno mesto
direktorice oziroma direktorja javnega
zavoda Zasavski muzej Trbovlje.
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Na razpisano delovno mesto bo
imenovana kandidatka oziroma kandidat, ki
strokovno pozna področje dela zavoda in
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje
naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ene izmed
strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost organiziranja in vodenja
dela v muzeju.
Kandidatka oziroma kandidat mora
prijavi priložiti program dela in načrt razvoja
muzeja. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi
kandidat oziroma kandidatka predloži
fotokopijo diplome.
Občinski svet občine Trbovlje bo
izbrano kandidatko oziroma kandidata po
predhodnem mnenju sveta zavoda imenoval
za direktorico oziroma direktorja zavoda za
obdobje petih let, za določen čas trajanja
mandata.
O izidu razpisa bodo kandidatke in
kandidati obveščeni v petnajstih dneh po
seji občinskega sveta, na kateri bo izbira
opravljena.
Prijave naj kandidatke oziroma kandidati
pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis
za direktorico oziroma direktorja Zasavskega muzeja Trbovlje« v osmih dneh od
objave razpisa na naslov: Občina Trbovlje,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
Informacije lahko dobite vsak delovni
dan, tel. 03/563-44-77, Jolanda Plevnik, v
času od 8. do 11. ure.
Občina Trbovlje
Št. 8
Ob-24547/04
Na podlagi 15. člena statuta Tekstilnega
inštituta Maribor in sklepa sveta zavoda z
dne 19. 5. 2004, svet zavoda objavlja razpis
za delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom
določenih pogojev za sklenitev delovnega
razmerja, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je magister tekstilne tehnologije,
ekonomije ali prava,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodilnih ali vodstvenih mestih, od tega
najmanj polovico na področju razvojno
raziskovalnega dela,
– da ima sposobnost vodenja, organiziranja in koordiniranja,
– da obvlada dva tuja jezika, od tega
enega aktivno,
– da predloži program razvoja in
delovanja Tekstilnega inštituta za naslednji
mandat.
Mandat za razpisano delovno mesto
traja 4 leta.
Kandidati naj svoje prijave s priloženimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev in program
razvoja in delovanja pošljejo v osmih
dneh po objavi na naslov: Tekstilni inštitut,
Kraljeviča Marka ulica 21, 2000 Maribor, s
pripisom »Za razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
izbiri v roku 30 dni po objavi razpisa.
Odločitev o imenovanju direktorja
Tekstilnega inštituta Maribor je pravno
veljavna po sprejetem soglasju ustanovitelja.
Tekstilni inštitut Maribor
Ob-24552/04
Svet Centra za socialno delo Ljubljana
Vič-Rudnik objavlja razpis za imenovanje

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih
zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje, ki so:
– da imajo visoko ali višjo strokovno
izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
in njenih specialnih disciplin, pravne,
upravne ali sociološke smeri,
– da imajo 5 let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,
– da imajo opravljen strokovni izpit za
delo na področju socialnega varstva.
Od kandidatov pričakujemo, da bodo
razpisni komisiji predstavili razvojni
program dela Centra in predložili dokazila o
dosedanjih delovnih izkušnjah, še posebej
na delovnih mestih z vodstvenimi pooblastili
in odgovornostmi.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Prijave sprejema razpisna komisija za
imenovanje direktorja pri Centru za socialno
delo Ljubljana Vič-Rudnik, Tržaška cesta 2,
111 Ljubljana, do 15 dni po objavi, v zaprtih
kuvertah z oznako »za razpis«.
Prijavljene kandidate bomo o izidu
razpisa obvestili v 30 dneh po končanem
zbiranju ponudb.
Center za socialno delo
Ljubljana Vič-Rudnik
Št. 101 02/2004-1
Ob-24560/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Občina
Rogašovci objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
svetovalec oziroma svetovalka za
splošne pravne in upravne zadeve.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se opravlja v nazivu svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Pogoji: najmanj visoka strokovna
izobrazba pravne ali upravne smeri, 8
mesecev delovnih izkušenj, državni izpit iz
javne uprave, strokovni izpit iz upravnega
postopka.
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 slovenskega jezika,
– da oseba ni pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega, 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 državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka,
– 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 postopek
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo priložena vsa dokazila.
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Pisne vloge z dokazili posredujte v
roku 8 dni na naslov: Občinska uprava
občine Rogašovci, Sveti Jurij 15a, 9262
Rogašovci.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom oziroma kandidatko sklenjeno
za nedoločen čas in s polnim delovnim
časom.
Delo se opravlja na naslovu Občinske
uprave občine Rogašovci, Sveti Jurij 15
a, 9262 Rogašovci. Nastop delovnega
razmerja je s 1. 11. 2004.
Kandidate in kandidatke bomo o izbiri
obvestili v roku 8 dni po odločitvi.
Občina Rogašovci
Ob-24562/04
Občina Krško, Občinski svet, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Cesta krških žrtev 14, Krško, na podlagi
36. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), 32.
člena zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/91,
8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 14. člena odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar
Jakac Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št.
108/03), razpisuje prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda Galerija
Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.
Za direktorja je lahko imenovan kdor
strokovno pozna področje dela javnega
zavoda in ima vodstvene sposobnosti.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– najmanj visoka izobrazba ustrezne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih,
– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
K vlogi morajo kandidati priložiti program
dela in razvoja javnega zavoda.
Mandat direktorja traja pet let.
Izbrani kandidat bo delo začel opravljati
1. januarja 2005.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj
kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi
razpisa na naslov: Občina Krško, Občinski
svet, Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, s pripisom: »za razpis – direktor
GBJ Kostanjevica na Krki«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po imenovanju direktorja.
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Občinskega sveta občine Krško
Ob-24602/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), Občina Grosuplje
objavlja javni natečaj za prosto pripravniško
mesto za osebo, ki bo prvič začela opravljati delo:
pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave,
v občinski upravi – uradu za gospodarstvo, družbene dejavnosti in ﬁnance.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike
Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi 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,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidatov pričakujemo še znanje
angleškega jezika, računalniških aplikacij in
morebitnih drugih strokovnih znanj.
K pisni prijavi mora kandidat/ka priložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– podpisano 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,
– podpisano pisno izjavo, da zoper
kandidata(ke) ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat(ka) bo delo opravljal kot
pripravnik(ca) za določen čas 10 mesecev v
prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta
– 2.
Kandidati naj pisno prijavo z vsemi
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v
osmih dneh od dneva te objave, na naslov:
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290
Grosuplje – s pripisom »javni natečaj –
pripravnik«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po opravljenem
natečajnem postopku. Z izbranim kandidatom(ko) bo sklenjena pogodba o zaposlitvi
za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 01/78-88-766 (Marko
Podvršnik).
Občina Grosuplje
Ob-24608/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02),
objavlja Mestna občina Maribor, javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
»višji svetovalec – za zastopanje
MOM, MČ in KS« v Oddelku za splošne
in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih višji svetovalec
II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge
opravljal/a v nazivu »višji svetovalec II«.
Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava in 88. člen Zakona o
javnih uslužbencih ter naslednje pogoje za
zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in dodatna znanja:
– pravniški državni izpit,
– usposobljenost za delo z osebnim
računalnikom.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o opravljenem
pravniškem državnem izpitu,
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– pisno izjavo o nekaznovanosti in o
tem, da zoper vas ni bil uveden kazenski
postopek za naklepno storjeno dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti,
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas, s štirimesečnim
poskusnim delom.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne
zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor. Rok za prijavo je osem dni od
dneva objave javnega natečaja. Nepopolnih
prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku razpisnega
roka. Vse dodatne informacije dobite
na tel. 02/220-13-40 pri Nini Hernah,
oziroma
na
elektronskem
naslovu
nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Su 2105/2004
Ob-24610/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče
v Kopru, urad predsednika, Ferrarska 9,
6000 Koper, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
svetovalec v pravosodju/svetovalka v
pravosodju;
– eno prosto delovno mesto za nedoločen
čas.
Delovno mesto bomo sklenili za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom,
40 ur na teden ter s poskusno dobo v
trajanju treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec v pravosodju
III, svetovalec v pravosodju II in svetovalec
v pravosodju I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– visoka izobrazba upravne smeri,
– najmanj osem mesecev delovnih
izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje italijanskega in angleškega
jezika,
– dobro poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnega
prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo o zaključenem šolanju,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz
katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
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 (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
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– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili pošlijte na
naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Urad
predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9,
6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 111-02-66-67/2004-01-924 Ob-24620/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja javni
natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških
delovnih mest v Davčni upravi RS:
na Davčnem uradu Ljubljana
1. vodja oddelka – višji svetovalec v
oddelku za informacijsko tehnologijo
Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec II ali višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
računalniške, ekonomske ali druge ustrezne
smeri,
– 8 let delovnih izkušenj, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom.
na Davčnem uradu Novo mesto
2. višji referent v referatu za izterjavo
Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih višji referent III, višji referent II ali
višji referent I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat,
ki
nima
opravljenega
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranima javnima uslužbencema
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za
nedoločen in poln delovni čas s predvidenim
4-mesečnim poskusnim delom za delovno
mesto pod št. 1 ter 2-mesečnim poskusnim
delom za delovno mesto pod št. 2.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev, kratkim življenjepisom
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
(področje delovnih izkušenj ter trajanje)

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se
bodo navedena delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1: DURS, DU Ljubljana,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– pod št. 2: DURS, DU Novo mesto,
Kandijska cesta 21, 8000 Novo mesto.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno
obvestili v roku osmih dni po opravljeni
izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Marjana Obermajer, tel.
01/47-44-285,
– pod št. 2: Marko Fabjančič, tel.
07/371-96-90.
Davčna uprava RS
Ob-24629/04
Občina Šoštanj objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto:
višji svetovalec za arhitekturo.
Občina Šoštanj razpisuje prosto delovno
mesto višjega svetovalca za arhitekturo.
Delo se bo opravljalo pretežno na sedežu
Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj,
v manjši meri pa tudi na terenu na področju
Občine Šoštanj.
Gre za uradniško delovno mesto v
drugem kariernem razredu, ki se bo opravljalo v nazivu 4., 5. oziroma 6. stopnje (višji
svetovalec I, višji svetovalec II oziroma višji
svetovalec III).
Zahtevani pogoji za delovno mesto so:
– splošni pogoji (88. člen Zakona o javnih
uslužbencih: državljanstvo RS, neobsojenost, nekaznovanost),
– visoka izobrazba, smer arhitektura (VII.
stopnja izobrazbe),
– vsaj pet let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit (lahko
se opravi naknadno v enem letu od dneva
sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
– opravljen preizkus znanja iz varstva
pri delu in varstva pred požarom (lahko se
opravi naknadno v 6 mesecih od dneva
sklenitve pogodbe o zaposlitvi).
Prijava na javni natečaj naj obvezno
vsebuje kratek življenjepis; potrdilo o
izobrazbi; potrdilo o delovnih izkušnjah
(lahko
fotokopija
delovne
knjižice);
morebitno
potrdilo
o
opravljenem
strokovnem upravnem izpitu; morebitno
potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz
varstva pri delu in varstva pred požarom;
dokument, iz katerega bo razvidno, da ste
državljan Republike Slovenije. Od izbranega
kandidata se bo naknadno zahtevalo
potrdilo o neobsojenosti in potrdilo o nekaznovanosti.
Vsa potrdila so lahko fotokopije, ki pa so
jih prijavljeni dolžni pokazati v originalu na
zahtevo natečajne komisije.
Delovno razmerje bomo sklenili za
nedoločen čas s polnim delovnim časom
– s šestmesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z vsemi zahtevanimi
dokazili pošljite najkasneje do srede,
13. oktobra 2004, na naš naslov: Občina
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj.
Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili
v 30 dneh po koncu javnega natečaja.
Za dodatne informacije se obrnite na
Mirjam Povh po telefonu 03/898-43-12 ali po
elektronski pošti: mirjam.povh@sostanj.si.
Občina Šoštanj

Št. 762/04
Ob-24631/04
Ministrstvo za zdravje objavlja javni
natečaj za naslednje prosto delovno
mesto:
višji
svetovalec/ka
(Sektor
za
investicije v javno zdravstvo).
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne ali tehnične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec/ka III. Delo na delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec/ka III, II ali I.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo
sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in s šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/a na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka
predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če
ga kandidat/ka ima).
Kandidat/ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan/ka Republike Slovenije ter da
ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil/a obsojen/a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja v
naziv. Poleg navedenih mora kandidat/ka
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
Kandidate vabimo, da pisne prijave, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta, s kratkim
življenjepisom in zahtevanimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po
objavi na naslov: Ministrstvo za zdravje,
Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana,
oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.
zdravje@gov.si. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge. Dodatne
informacije dobite po tel. 01/478-60-26.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh
po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Št. 1711-04-468234/00
Ob-24700/04
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2, objavlja prosto
delovno mesto:
1. višji svetovalec – v Direktoratu za
upravne notranje zadeve, Sektorju za
upravne zadeve prometa, zbiranja in
združevanja, eksplozivov in orožja:
Delovno mesto višji svetovalec je
uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec
bo naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec
III. Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
treh nazivih, in sicer višji svetovalec III, višji
svetovalec II in višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, naravoslovne ali pravne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
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Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z aktivnim znanjem angleškega jezika
in poznavanjem področja eksplozivov
(evropske in slovenske zakonodaje ter
tehničnih predpisov).
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi
organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih
postopkov.
Delo na prostem delovnem mestu se
opravlja na sedežu Direktorata za upravne
notranje zadeve, Beethovnova 3, Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na
številko: 111-58/2004.
Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu,
– pisno izjavo s katero izjavlja, 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.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave v roku deset dni od objave, pri čemer
začne rok za prijavo teči z dnem objave, na
naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Služba za organizacijo, kadre in kakovost,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 472-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1711-04-468233/00
Ob-24710/04
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2 objavlja naslednja
delovna mesta:
1. podsekretar v Direktoratu za policijo
in druge varnostne naloge, Sektorju za
usmerjanje policije.
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto. Javni uslužbenec bo naloge
izvrševal v nazivu podsekretar. Delo na
tem delovnem mestu se izvaja le v enem
nazivu.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna
izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
»tajno«.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne naloge:

– neposredna pomoč pri vodenju
strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– prednost za zasedbo delovnega
mesta bodo imeli kandidati, ki so delovne
izkušnje pridobili z opravljanjem del in nalog
v Policiji,
– vsestransko poznavanje področij dela
v Policiji,
– smisel za timsko delo in poznavanje
projektnega dela.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na
številko: 111-60/2004/1.
2. višji svetovalec v Sektorju za
usmerjanje policije.
Delovno mesto višji svetovalec je
uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec
bo naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec
II. Delo na tem delovnem mestu se izvaja
v nazivih: višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
»tajno«.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave.
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi
organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– prednost za zasedbo delovnega
mesta bodo imeli kandidati, ki so delovne
izkušnje pridobili z opravljanjem del in nalog
v Policiji,
– vsestransko poznavanje področij dela
v Policiji,
– poznavanje problematike Shengenskega izvedbenega načrta za uveljavitev
bodoče zunanje meje Evropske unije.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na
številko: 111-61/2004/1.
3. podsekretar v Sektorju za nadzor
policije.
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto. Javni uslužbenec bo naloge
izvrševal v nazivu podsekretar. Delo na
tem delovnem mestu se izvaja le v enem
nazivu.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna
izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
»strogo tajno«.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali zaključena šola za policiste.
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Delovne naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju
strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– odkrivanje in preiskovanje določenih
kaznivih dejanj, katerih osumljenci so
policijski uslužbenci, ali kaznivih dejanj,
storjenih v škodo policije ali policijskih uslužbencev.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– status policista,
– delovne izkušnje na podobnih delovnih
mestih.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na
številko: 111-62/2004/1.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave v roku 10 dni od te objave, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za
organizacijo, kadre in kakovost, Štefanova
2, 1501 Ljubljana.
K prijavi je potrebno priložiti vsa dokazila
o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanjih in pisno izjavo
kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Z izbranim kandidatom bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Delo na prostem delovnem mestu se
opravlja na sedežu Ministrstva za notranje
zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 472-43-86, Zvonimira Svete.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 112-20/2004/1-0023048 Ob-24739/04
Ministrstvo za promet na podlagi 56.
člena in prvega odstavka 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02
in 110/02-ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22.
členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja prosto delovno
mesto:
notranji revizor – podsekretar v službi
za notranjo revizijo
(šifra delovnega mesta 136).
Delovno mesto notranji revizor – podsekretar je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivu notranji revizor –
podsekretar.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– 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 naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
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– izpit za državnega notranjega revizorja
ali izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja;
– znanje dela z računalnikom;
– višja raven znanja angleškega jezika.
Za delovno mesto se zahteva alternativno izpit za državnega notranjega revizorja
ali izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja. V primeru, da ima kandidat
opravljen izpit za preizkušenega državnega
notranjega revizorja, se predpisane delovne
izkušnje skrajšajo za eno leto. Za delovno
mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki izpita
za državnega notranjega revizorja oziroma
izpita za preizkušenega državnega notranjega revizorja še nimajo opravljenega,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na delovno mesto, navedeni izpit opravile
najkasneje do zaključka poskusne dobe.
Za delovno mesto notranjega revizorja
– podsekretarja je zaželeno znanje francoskega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih 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 morajo k vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem
izpitu za državnega notranjega revizorja
ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
za preizkušenega državnega notranjega
revizorja;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ne sme biti starejše od enega
meseca (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme
biti starejše od enega meseca (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili, navedeni v šesti in sedmi
alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, 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 ter da ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno
usposobljenost kandidatov presojala na
podlagi dokazil priloženih k prijavi, na
podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim
oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, z
izkušnjami pri revidiranju v državni upravi ter
s sposobnostjo tekočega ustnega in pisnega
komuniciranja v angleškem jeziku.
Z izbranim kandidatom bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom. Delo se opravlja na
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sedežu Ministrstva za promet, Langusova
ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v
osmih dneh od dneva objave na naslov:
Ministrstvo za promet, Langusova ulica
4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-20/2004/1-0023048«. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-8510.
Ministrstvo za promet
Št. 111-96/04-0515
Ob-24740/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Domžalah.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega
sodnika, določene v 9. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-97/04-0515
Ob-24741/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje
na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju
kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št.
64/01 in 59/02):
– 1 mesto ad hoc sodnika na
Evropskem sodišču za človekove pravice
v Strasbourgu,
ki bo v času mandata sodnika –
predstavnika naše države sodeloval kot
sodnik v vseh tistih zadevah, v katerih
sodnik – predstavnik naše države ne bo
mogel sodelovati.
Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja
sodniško službo, in ki izpolnjuje poseben
pogoj, določen v drugem odstavku 3.
člena Zakona o predlaganju kandidatov iz
Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št. 64/01 in 59/02)
ter poseben pogoj po prvem odstavku 21.
člena Konvencije o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 103-12/2004
Ob-24761/04
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije, Parmova
33, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosta uradniška delovna mesta:
– inšpektorja/ice v Območni enoti
Ljubljana – 2 delovni mesti.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
inšpektor/ica III. Delo na delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivih inšpektor/ica III,
inšpektor/ica II in inšpektor/ica I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba živilsko tehnološke smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
– inšpektorja/ice na MMP Obrežje
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
inšpektor/ica III. Delo na delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivih inšpektor/ica III,
inšpektor/ica II in inšpektor/ica I.
Pogoji:
– visoka izobrazba zdravstvene smeri ali
univerzitetna izobrazba živilsko tehnološke
smeri
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka
predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjavo 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,
– izjavo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave oziroma
strokovnega izpita za inšpektorja, ju moa
opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv.
Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal/a na
sedežu Območne enote Ljubljana, Vilharjeva
33, Ljubljana, oziroma na Mednarodnem
mejnem prehodu Obrežje.
Kandidate vabimo, da pisne prijave v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta, s kratkim
življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije, Parmova 33, Ljubljana, oziroma
na elektronski naslov: zdravstveni.inspektorat@gov.si. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije
dobite po tel. 01/28-03-809. Kandidate bomo
o izbiri obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije
Ob-24846/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
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Urad Vlade Republike Slovenije za verske
skupnosti objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
pripravnik z univerzitetno izobrazbo za
čas usposabljanja za opravo državnega
izpita iz javne uprave.
Pogoj za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna izobrazba.
Poleg navedenih pogojev morajo
kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega
prava, in pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javni uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– 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.
Delo bo pripravnik opravljal v Uradu
Vlade Republike Slovenije za verske
skupnosti, Tržaška 21, Ljubljana.
Kandidati lahko prijave na javni natečaj
z življenjepisom vložijo v 15 dneh po
objavi javnega natečaja. Prijavi morajo
priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih
pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo, da
niso v kazenskem postopku (potrdilo ne
sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja), potrdilo, da niso
bili pravnomočno obsojeni (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja), fotokopijo potrdila o
državljanstvu Republike Slovenije).
Prijave pošljite na naslov: Urad Vlade
Republike Slovenije za verske skupnosti,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 20 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Ta javni natečaj se objavi pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije in na
spletni strani Urada za verske skupnosti. Kot
datum objave javnega natečaja velja objava
v Uradnem listu RS.
Vlada Republike Slovenije
Urad za verske skupnosti

Druge objave
Št. 1/04
Ob-24381/04
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi s 67. členom Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št.
15/94) objavljamo priložena obvestila:
Odvetnica Jasna Brodarič Kočevar in
odvetnik Boris Kočevar iz Ormoža z dnem
16. 8. 2004 preselita sedež odvetniške
pisarne na naslov: Ptujska cesta 8/c, 2270
Ormož.
Odvetnik Mag. Blaž Strojan iz Ljubljane
z dnem 1. 9. 2004 preseli sedež odvetniške
pisarne na naslov: Dunajska cesta 41, 1000
Ljubljana.

Odvetnica Hilda Pipan iz Nove Gorice z
dnem 30. 8. 2004 preseli sedež odvetniške
pisarne na naslov: Kidričeva ulica 19, 5000
Nova Gorica.
Odvetnik Matej Verce iz Ljubljane z
dnem 1. 9. 2004 preseli sedež odvetniške
pisarne na naslov: Dunajska cesta 41, 1000
Ljubljana.
Odvetnica Anja Rismal iz Ljubljane z
dnem 1. 9. 2004 preseli sedež odvetniške
pisarne na naslov: Slovenska cesta 27,
1000 Ljubljana.
Odvetnik Aleksander Lisjak iz Izole z
dnem 1. 9. 2004 preseli sedež odvetniške
pisarne na naslov: Ferrarska ul. 17, 6000
Koper.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-24543/04
Na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/2003 in 72/03), na podlagi Sklepa Vlade
RS št. 465-227/2004 z dne 15. 7. 2004 in
Sklepa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0202/24-6/99 z dne 7. 6.
1999 ter po Odloku o prodaji ﬁnančnega in
stvarnega premoženja države za leti 2004 in
2005, objavljata solastnika in razpisovalca –
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport in Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
pisno javno ponudbo
za prodajo nepremičnine – bivšega
objekta »Doma Matevža Langusa«, Kamna
Gorica 55, Kamna Gorica, v solasti in upravljanju Republike Slovenije in Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
I. Predmet pisne javne ponudbe je
nepremičnina v zaščitenem vaškem jedru
Kamne Gorice pri Radovljici, ki je prazna in
je solastnika in razpisovalca ne uporabljata
več za dejavnost iz svoje pristojnosti. Pisna
javna ponudba bo izvršena z zbiranjem
pisnih ponudb.
Predkupni upravičenec je Občina Radovljica.
II. Zemljiško knjižni podatki za nepremičnino:
Št. zemlj. knj. vl. 437, parc. št. 183, 184
in 185, k.o. Kamna Gorica, natančneje:
parc. št. 183, stavba, 369 m2, parc. št. 184,
stavba, 142 m2 in parc. št. 185, igrišče,
2910 m2.
Solastnika: Republika Slovenija do
4863/10000 od celote in Zavod RS za
zdravstveno zavarovanje do 5137/10000
od celote.
Parcele imajo status gradbenih parcel.
Nepremičnina ima naslednje sestavine:
– stanovanjski objekt;
– upravna stavba;
– učni objekt;
– delavnice.
Nepremičnina je predmet prodaje le kot
celota, z vsem sestavnimi deli.
III. Izklicna cena: 89,000.000 SIT.
IV. Opcija ponudbe mora biti najmanj
6 mesecev, rok plačila celotne kupnine
pa ne sme biti daljši od 8 dni od sklenitve
kupoprodajne pogodbe.
V. Predkupni upravičenec: predkupni
upravičenec sodeluje v postopku te javne
ponudbe pod enakimi pogoji kot drugi
ponudniki. Predkupno upravičenje uveljavlja
s pisno izjavo, vsak čas v postopku do
izteka roka za predložitev ponudb, skupaj
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s svojo pisno ponudbo. V primeru, da
predkupni upravičenec uveljavi predkupno
pravico pod pogoji te pisne javne ponudbe
in je edini ponudnik, se postopek zaključi
in se s predkupnim upravičencem sklene
neposredna pogodba.
VI. Ogled nepremičnine: ogled je možen
po predhodni najavi pri pooblaščenih osebah
razpisovalcev.
VII. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo in dodatne
informacije: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Urad za investicije, Trg OF 13,
Ljubljana, Karmen Vnučec, podsekretarka,
tel. 01/478-42-79 ali Mitja Maruško, sekretar,
tel. 01/478-42-63.
VIII. Čas v katerem se lahko interesenti seznanijo s podrobnejšimi pogoji in
pridobijo kopijo dokumentacije o nepremičnini in vzorec prodajne pogodbe. Kopije
se lahko prevzame najkasneje do 4. 10.
2004, v delovnem času pri zgoraj navedenih
osebah.
IX. Pogoji pisne javne ponudbe:
1. V izklicni ceni niso zajeti stroški davka
na promet z nepremičnino in stroški prenosa
lastninske pravice ter vpisa le-te v zemljiško
knjigo.
2. Kupnina se mora plačati v enkratnem
znesku.
3. V tej objavi opredeljena nepremičnina
se prodaja le kot celota.
4. Pisna ponudba mora vsebovati točen
naslov kupca, navedbo nepremičnine,
za katero se podaja, ponujeno ceno za
nepremičnino, opcijo in rok plačila celotne
kupnine.
5. Ponudbi je potrebno priložiti še:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzično
osebo oziroma registrski izpisek za pravno
osebo;
– izjava o sprejemanju izhodiščne cene
oziroma pogojev javne ponudbe kot celote;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke, v skladu s predpisi
države, katere državljan je oziroma kjer ima
sedež, ali da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– paraﬁran izvod prodajne pogodbe.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 8. 10. 2004
na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Urad za investicije, Trg OF 13,
Ljubljana, v zapečateni kuverti z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine, bivši objekt Doma Matevža
Langusa v Kamni Gorici, parc. št. 183, 184
in 185, k.o. Kamna Gorica«.
7. Javno odpiraje ponudb bo 11. 10. 2004
ob 12. uri pri Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport, Urad za investicije, Kotnikova 38,
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
8. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih elementov ali ne
bodo izkazovale izpolnjevanja pogojev javne
ponudbe, bodo izločene že pri odpiranju
ponudb. Ponudniki, ki ne bodo prisotni
na odpiranju, bodo o rezultatih odpiranja
ponudb pisno obveščeni v 10 dneh po
odpiranju.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika
za nakup predmetne nepremičnine,
bodo ponudniki, obveščeni v 20 dneh po
odpiranju.
10. Kot najugodnejši ponudnik za nakup
predmetne nepremičnine bo izbran tisti

Stran

6350 /

Št.

101 / 17. 9. 2004

ponudnik, ki ponudi enako ali višjo ceno kot
je izklicna in ki bo hkrati višja od vseh ostalih
ponujenih cen. V primeru enake ponudbene
cene se postopek do izbire nadaljuje po
principu javne dražbe in bo izbran tisti
ponudnik, ki v tem postopku ponudi višjo
ceno.
11. Kupoprodajna pogodba bo z izbranim
ponudnikom sklenjena najkasneje v 30 dneh
po odpiranju ponudb.
12. Izročitev nepremičnine se opravi in
prenos lastništva se predlaga lahko šele po
poplačilu celotne kupnine.
13. Davek na promet z nepremičnino,
vse notarske stroške ter druge stroške v
zvezi z nakupom predmetne nepremičnine
nosi kupec.
14. Če izbrani ponudnik ne sklene
kupoprodajne pogodbe v roku po tej javni
ponudbi in plača celotne kupnine najkasneje
v 8 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe,
se prodaja razveljavi, razpisovalca pa za ta
primer uveljavita dogovorjeno pogodbeno
kazen po kupoprodajni pogodbi.
15. Razpisovalca si pridržujeta pravico
ne izbrati nobene ponudbe za nakup nepremičnine.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Ob-24539/04
Zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov v
Nebotičniku
1. Predmet naročila: prodaja poslovnih
prostorov v lasti Kapitalske družbe, d.d. v
objektu Nebotičnik v Ljubljani (od 9. do 13.
nadstropja).
2. Naročnik: Kapitalska družba, d.d.,
Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel.
št. 01/4746-700, telefaks 01/4746-747,
kontaktna oseba mag. Zoran Perše, vodja
službe za organizacijske, kadrovske in
splošne zadeve.
3. Način oddaje naročila: zbiranje ponudb
usposobljenih ponudnikov.
4. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko za razpisno dokumentacijo zaprosijo
po e-pošti zoran.perse@kapitalska-druzba.
si ali pisno na naslov Kapitalske družbe,
d.d. Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Dvig razpisne dokumentacije je mogoč do
29. 9. 2004.
5. Dodatne informacije: kontaktna oseba
za dajanje pojasnil glede postopkov naročila
ter vseh pojasnil za drugi del naročila je
mag. Zoran Perše, tel. št. 01/4746-772,
e-pošta: zoran.perse@kapitalska-druzba.si
6. Oddaja ponudbe: ponudniki morajo
pisne ponudbe oddati v zaprti kuverti
na sedežu Kapitalske družbe, d.d., II.
nadstropje, najkasneje do 8. 10. 2004 do
12. ure.
7. Odpiranje ponudb: interno odpiranje
ponudb bo dne 11. 10. 2004 ob 13. uri.
8. Merila za ocenjevanje ponudb: cena
nakupa poslovnih prostorov, ﬁnančno stanje
ponudnika in plačilni pogoji, vsebinska
ustreznost dejavnosti. Merila so ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
9. Pogajanja: s ponudniki iz ožjega
izbora bodo izvedena vsebinska in cenovna
pogajanja.
10. Ogled poslovnih prostorov: termini
možnih ogledov poslovnih prostorov so
določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Rok za sprejemanje odločitev: izbira
najugodnejšega ponudnika bo praviloma
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izvedena do 31. 10. 2004, prodajo mora
nato dokončno potrditi še nadzorni svet
družbe.
12. Možnost neizbora najugodnejšega
ponudnika: naročnik si pridržuje pravico, da
s sprejemom sklepa o zaključku postopka
naročila ne izbere nobenega izmed ponudnikov kot najugodnejšega, kljub temu, da je
naročilo uspelo
Kapitalska družba, d.d.
Ob-24385/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 –
41/02), 15. člena Statuta Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02,
90/02 in 113/03), 29., 45. in 46. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepa Občinskega sveta občine Kuzma z
dne 30. 7. 2004, Občina Kuzma objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
II. Predmet prodaje je 8 posameznih
gradbenih parcel na podlagi izdelanega
idejnega načrta pozidave obstoječega
stavbnega zemljišča parc. št. 859 travnik,
pripisane k ZKV 105 v k.o. Kuzma, in sicer
v velikosti 657 m2; 659 m2; 807 m2; 891 m2;
1015 m2; 1215 m2; 1430 m2 in 1432 m2.
Namen prodaje je reševanje stanovanjske
problematike in ohranjanje poseljenosti.
III. Cena za m2 stavbnega zemljišča
znaša 2 EUR preračunano v SIT po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila + 20% DDV. Stroške sklenitve
pogodbe, davek na dodano vrednost,
stroške notarske storitve in ostali stroški
v zvezi s prodajo in prenosom lastništva
bremenijo kupca. Kupec mora podpisati
tudi pogodbo o priključitvi na občinski javni
vodovod in plačati pogodbeni znesek.
IV. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
iz območja Občine Kuzma, prosilci za opravljanje mirnih obrtnih oziroma storitvenih
dejavnosti, mlade družine in posamezniki.
Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, se bo upošteval rok
prispetja ponudbe. Kupci morajo najkasneje
v roku enega leta začeti z gradnjo.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno,
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– opis stanovanjskih in drugih razmer
kupca,
– navedbo nepremičnine,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
fotokopijo davčne številke ter osebnega
dokumenta za ﬁzične osebe oziroma
dokazilo o registraciji za pravne osebe
ali samostojne podjetnike, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
c) Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor ponudnikov opravi pristojna komisija
in po zaključku postopka predlaga županu
izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

d) Župan si pridržuje pravico, da po
pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko
začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve
pravnega posla.
e) Uspešni ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo.
f) Ponudnik po podpisu prodajne
pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino
najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma št: 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
V. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 1. oktobra
2004, do 12. ure na naslov: Občina Kuzma,
Kuzma 24, 9263 Kuzma. Na zaprti kuverti
mora biti na levi strani vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnine – Ne
odpiraj«. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se ne bodo upoštevale
pri izbiri.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje
in o idejnem načrtu pozidave na Občinski
upravi občine Kuzma, Kuzma 24, kontaktna
oseba je Matiš Milan, tel. 02/555-80-16.
Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Ob-24535/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99,
70/00, 28/01 in 41/02), Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03) in sklepa 12. seje
Občinskega sveta občine Vojnik, z dne
12. 5. 2004, Občina Vojnik objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Vojnik, Keršova 8,
Vojnik.
II. Predmet prodaje so zasedena stanovanja z najemno pogodbo:
a) stanovanje v I. nadstropju večstanovanjskega objekta Verpete 2, katerega
najemnik je stranka Omerhadžič, ležečega
na parc. št. 1419 k.o. Verpete, v skupni
izmeri 46,23 m2, za izklicno ceno 2,800.000
SIT;
b) stanovanje v I. nadstropju večstanovanjskega objekta Verpete 2, katerega
najemnik je stranka Klinar, ležečega na
parc. št. 1419 k.o. Verpete, v skupni izmeri
44,56 m2, za izklicno ceno 2,500.000 SIT;
c) stanovanje
v
večstanovanjskem
objektu Verpete 2, katerega najemnik je
stranka Pukmajster, ležečega na parc. št.
1419 k.o. Verpete, v skupni izmeri 64 m2, za
izklicno ceno 3,800.000 SIT.
Izhodiščna cena za posamezno nepremičnino je določena na podlagi cenitve
sodno zapriseženega cenilca.
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Vse nepremičnine so obremenjene z
najemnim razmerjem za nedoločen čas.
Najemnik ima ob izpolnjevanju pogojev
predkupno pravico.
III. V izklicno vrednost predmetov prodaje
davek na promet nepremičnin ni vključen.
Vsi stroški prenosa bremenijo prodajalca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije za ﬁzične osebe oziroma izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– v primeru, ko je ponudnik najemnik
stanovanja, mora ponudbi priložiti tudi
dokazilo o plačanih obveznostih iz naslova
najemnega razmerja;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Vojnik, št. 01339-0100003082.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim neuspelim
ponudnikom pa brez obresti vrnjena v roku
8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v
roku 8 dni po odpiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi za prodajalca najugodnejšo ceno, je izključena.
Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti
postopek do sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa 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
določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
v korist Občine Vojnik in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
VI. Pri nakupu imajo predkupno pravico
dosedanji najemniki stanovanja.
VII. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 20. 10.
2004 do 15. ure, na naslov Občina Vojnik,
z navedbo »Ponudba za nakup stanovanja
na naslovu (navede se naslov stanovanjskega bloka in naziv najemnika)«. Ponudbi
mora biti priloženo tudi dokazilo o plačilu
varščine.
VIII. Odpiranje pisnih ponudb bo 20. 10.
2004 ob 15.30, v prostorih Občine Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik.
IX. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na Občini Vojnik, Keršova 8, Vojnik,
tel. 03/780-06-28.
Občina Vojnik
Št. 4652-139/2004
Ob-24628/04
Mestna občina Koper na podlagi 80f.
člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št.
47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02), 45.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), sklepa Občin-

skega sveta Mestne občine Koper o prodaji
zemljišč za gradnjo št. K4652-91/2002 z dne
10. julija 2003 in sklepa Občinskega sveta
Mestne občine Koper o sprejetju programa
prodaje občinskega premoženja Mestne
občine Koper v letu 2004 št. K4652-4/2004
z dne 18. decembra 2003, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča na območju
ZN Ob Slavčku za gradnjo objektov
1. Predmet prodaje je zemljišče z naslednjimi parcelnimi številkami: parc. št. 1464/1 v
izmeri 30.051 m2, 1464/4 v izmeri 2.126 m2,
1464/3 v izmeri 8.363 m2, 1550/46 v izmeri
874 m2, 1550/41 v izmeri 424 m2, 1469/2 v
izmeri 129 m2, 1469/1 v izmeri 1.223 m2,
1470/3 v izmeri 342 m2, 1464/2 v izmeri
196 m2, 1550/45 v izmeri 56 m2, v skupni
izmeri 43.784 m2, vse v katastrski občini
Koper za izhodiščno ceno 1.580,825.829
SIT na dan 31. 8. 2004.
V navedeni ceni ni vključen 20% davek
na dodano vrednost (DDV), ki ga plača
kupec.
Zemljišče se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
Zemljišče se prodaja za gradnjo objektov
za opravljanje trgovsko – poslovne dejavnosti s spremljajočimi objekti gostinske
dejavnosti ter za gradnjo objektov, kjer se
odvijajo dejavnosti razvedrila, prostega
časa, rekreacije.
2. Rok plačila kupnine: določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Mestne občine Koper:
– najkasneje v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati najmanj 25%
celotne kupnine,
– v roku 8 dni od sprejema sprememb
zazidalnega načrta oziroma sprejema
novega lokacijskega načrta ter najkasneje
v roku 1 leta od sklenitve pogodbe mora
kupec plačati drugi obrok v višini najmanj
35% od celotne kupnine,
– v roku 15 dni po pridobitvi gradbenega
dovoljenja ter najkasneje v roku 2 let od
sklenitve pogodbe mora kupec plačati še
preostali del kupnine,
– kupec mora ob sklenitvi pogodbe za
neplačani del kupnine izstaviti nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv,
– izhodiščna cena stavbnega zemljišča
iz tega razpisa velja, v kolikor je celotna
kupnina plačana najkasneje v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe o prodaji, v nasprotnem
primeru se neplačani del plačila revalorizira
v skladu z indeksi IGM – povprečna stanovanjska gradnja,
– kupec pridobi lastninsko pravico na
zemljišču po plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo,
– neupoštevanje pogodbenih rokov
plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo
razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si
Mestna občina Koper obdrži vplačano
varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji, se bo taka ponudba štela za
neveljavno.
3. Zemljišče, ki je predmet prodaje, je
delno komunalno opremljeno. V programu
opremljanja, ki bo izdelan in sprejet skupaj
s prostorskim aktom, bo določen obseg
izgradnje potrebne komunalne infrastrukture,
rok in ﬁnanciranje izgradnje ter višina
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komunalnega prispevka, katerega je dolžan
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
plačati investitor gradnje objektov.
4. Zemljišče se nahaja na območju
urbanih zemljišč namenjenih za centralne
dejavnosti v mestu Koper, ki se ureja po
določilih Odloka o zazidalnem načrtu Ob
Slavčku (Uradne objave, št. 7/94 z dne
15. 4. 1994). Za gradnjo objektov, za
katere se zemljišče prodaja, bo potrebna
sprememba prostorskega akta. Po izbiri
najugodnejše ponudbe bo Mestna občina
Koper na podlagi pobude kupca začela
postopek za spremembo prostorskega akta
oziroma sprejem lokacijskega načrta. Vse
stroške lokacijskega načrta krije kupec. V
primeru, da sprememba zazidalnega načrta
oziroma nov lokacijski načrt ne bo sprejet se
Mestna občina Koper, kot lastnik zemljišča,
ki je predmet razpisa zaveže, da bo vrnila
do tedaj vplačane obroke kupnine. Vplačani
zneski se revalorizirajo v skladu z indeksi
IGM – povprečna stanovanjska gradnja.
5. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper z oznako »za javni razpis št.
K4652-139/2003 do torka 5. oktobra 2004
do 10. ure. Na ovojnici mora biti naveden
točen naziv ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine ter dokazila
o ﬁnančnem stanju ponudnika (podatki o
boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih
računih ali druge garancije),
– predvideni program dejavnosti z idejno
zasnovo objekta in zunanje ureditve (v
graﬁčni in tekstualni obliki),
– terminski plan za izgradnjo objekta na
prodanem zemljišču s tem, da rok dokončanja objekta in pridobitve uporabnega
dovoljenja ne sme biti daljši od 3 let od
pridobitve gradbenega dovoljenja. Za
dokončan objekt se šteje objekt, ki ima
veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka
sta bistvena pogoja za veljavnost pogodbe
o prodaji zemljišča. Mestna občina Koper
lahko zahteva sodno razveljavitev sklenjene
pogodbe v primeru, da kupec zemljišča ne
izpolni roka iz te točke razpisa in uveljavlja
nastalo škodo.
7. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene zemljišča in ki
mora biti nakazana na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad
Koper številka: 01250-0100005794, obvezni
sklic na številko »00« K4652-139-2003.
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena
brez obresti v osmih dneh po sprejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
od zadnjega dne, določenega za vložitev
ponudbe in potrdilo o državljanstvu za
ﬁzične osebe, pisno izjavo, da ponudnik
sprejema razpisne pogoje.
8. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 6. in 7. točke
razpisa.
9. Ponudnik lahko oddano ponudbo za
nakup zemljišča dopolni do roka za oddajo
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu.
Ponudnik lahko umakne oddano ponudbo
do roka, ki je določen za odpiranje ponudb.
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10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevana naslednja merila:
– ponujena višina kupnine: 60%, kar
pomeni, da najvišja ponujena kupnina
prejme 6 točk, prva naslednja nižja 4 točke
manj, in vsaka naslednja po 1 točko manj,
– predviden program dejavnosti z idejno
zasnovo predvidenega objekta in zunanje
ureditve: 20%, kar pomeni, da program, ki
najbolj ustreza razvojnim načrtom Mestne
občine Koper prejme 2 točki, naslednji
1 točko, ostali 0 točk,
– rok izgradnje objekta: 20%, kar pomeni
za najkrajši rok izgradnje bo ponudnik prejel
2 točki, naslednji 1 točko, ostali 0 točk.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika se
obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na
javnem razpisu, in sicer v roku petnajst dni
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni
od datuma odpiranja ponudb.
12. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je
dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene
pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
13. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim
ponudnikom.
14. Pogoji iz tega javnega razpisa so
sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
Pogodba o prodaji se sklene v obliki notarskega zapisa. Za vse svoje obveznosti po
pogodbi, kupec izrecno izjavlja in soglaša
z neposredno izvršljivostjo notarskega
zapisa.
15. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarske storitve,
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec
zemljišča. Kupca bremenijo tudi stroški
priključkov na posamezne komunalne
objekte in naprave in vsi stroški povezani s
pridobivanjem gradbenega dovoljenja.
16. Mestna občina Koper si obdrži
predkupno pravico pri nadaljnji prodaji
zemljišča in služnost za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se
vpišejo v zemljiško knjigo.
17. Javno odpiranje ponudb bo v torek
5. oktobra 2004 ob 14. uri v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
18. Za izvedbo javnega razpisa se
uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03).
19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za
nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-285.
Mestna občina Koper
Št. 4652-02-5/2004
Ob-24697/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Ur. l. 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 (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: nepremičnini parc.
št. 488/4, pašnik 5, v izmeri 622 m2, in
parc. št. 488/6, pašnik 5, v izmeri 35 m2,
k.o. Stopiče. Navedeni zemljišči sta
predvideni za pozidavo.
Planska
namembnost
navedenih
zemljišč in pogoji za posege v prostor so
navedeni in razvidni iz lokacijske informacije
št. 350-06-1926/2003 z dne 28. 11. 2003, ki
je na vpogled pri občinskem organu.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
nepremičnin parc. št. 488/4, pašnik 5, v
izmeri 622 m2, in zemljišča parc. št. 488/6,
pašnik 5, v izmeri 35 m2, k.o. Stopiče,
na podlagi cenitve sodnega cenilca in
izvedenca gradbene stroke na dan 2. 7.
2004 znaša 3,616.395,55 SIT. V izhodiščni
ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
5. 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.
6. 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.
7. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanj
posredovati zahtevane podatke.
8. 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.
9. 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.

10. 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.
11. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije 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.
12. 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.
13. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnin – Stopiče«.
Mestna občina Novo Mesto
Št. 351-03-6/2001
Ob-24698/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Ur. l. 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 (Ur.
l. 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. 1170/1, travnik 5, v izmeri 609 m2,
k.o. Bršljin.
Planska namembnost navedenega
zemljišča in pogoji za posege v prostor so
navedeni in razvidni iz lokacijske informacije
št. LDSO-207/2001, z dne 19. 5. 2003, ki je
na vpogled pri občinskem organu.
Zemljišče parc. št. 1170/1, travnik
5, v izmeri 609 m2, k.o. Bršljin, tangirajo
obstoječi komunalni vodi, in sicer: nizkonapetostni električni podzemni vod, kanalizacija in zemeljski telefonski kabel. Nizkonapetostni električni podzemni vod poteka
po meji parcele. Glede obstoječe kanalizacije in zemeljskega telefonskega kabla
pa je potrebno ugotoviti ali gradnja zahteva
njuno prestavitev.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
nepremičnine parc. št. 1170/1, travnik 5,
v izmeri 609 m2, k.o. Bršljin, na podlagi
cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke na dan 10. 5. 2004 znaša
3.795.127,45 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet
davek na dodano vrednost.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
5. 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 ponud-
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nikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. 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.
7. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka mora to navesti v prijavi in zanj
posredovati zahtevane podatke.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Vsa dodatna pojasnila o nepremični in ostale informacije 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.
12. 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.
13. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah 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. 11. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Št. 465-02-2/2004
Ob-24699/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne

občine Novo mesto (Ur. l. 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 (Ur.
l. 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:
zemljišče parc. št. 1164/4, k.o. Bršljin,
parkirišče v izmeri 1074 m2 ter parkirišče v
izmeri 15 m2 in zelenica v izmeri 275 m2, ki je
namenjeno za pozidavo v skladu z lokacijsko
informacijo št. 350-06-2103/2003-1955, z
dne 3. 11. 2003.
3. Izhodiščna cena:
Izhodiščna cena navedene nepremičnine
na podlagi cenitve na dan 6. 5. 2004 znaša
23,296.686,03 SIT.
V izhodiščno ceno ni zajet DDV.
Nepremičnina se proda v celoti po načelu
videno – kupljeno.
4. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnin.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
št. 01285-0100015234, obvezno je 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 za najugodnejšega
ponudnika.
5. 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 sodnega 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 priložiti fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
– ponujeno ceno – pri tem lahko
ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne
cene določene v tabeli,
– dokazilo o plačani kavciji.
6. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanj
posredovati zahtevane podatke.
7. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena 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 podpisala
pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je višina ponudbene cene. O
najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje
ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija
in po zaključku postopka predlaga županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
9. Rok za plačilo: izbrani ponudnik mora
kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa.
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Poleg tega bo kupec dolžan plačati
pripadajoči DDV, stroške notarja za overitev
pogodbe
oziroma
zemljiškoknjižnega
dovolila ter stroške vpisa v zemljiško
knjigo.
10. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti
dobijo na Mestni občini Novo mesto,
Oddelek za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči, Novi trg 6, III. nadstropje, soba
št. 87, kontaktne osebe: Tatjana Kužnik, tel.
07/39-39-293, soba št. 86, Darja Plantan,
tel. 07/39-39-290, soba št. 87 in Nataša
Murgelj, tel. 07/39-39-292, soba št. 85.
11. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine
do sklenitve pravnega posla, pri čemer
se ponudnikom povrne plačane kavcije.
Prav tako si prodajalec pridržuje pravico,
da ne glede na prejete ponudbe ne sklene
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo
mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine parc. št. 1164/4, k.o.
Bršljin.
13. Rok za oddajo ponudb je do 8. 10.
2004.
Mestna občina Novo mesto

Obvestila o vlogah za
priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Št. 324-01-8/2002/13
Ob-24614/04
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano na podlagi drugega odstavka
9. člena Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Ur. l. RS, št. 76/03 in 18/04)
ter v zvezi z 19. členom Uredbe o organih
v sestavi ministrstev (Ur. l. RS, št. 58/03)
objavlja
obvestilo
o prejeti vlogi za priznanje označbe
geografskega porekla za PREKMURSKO
ŠUNKO
Dne 10. 9. 2004 je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56, 58, 1000 Ljubljana, prejelo popolno
vlogo za priznanje označbe geografskega
porekla za:
PREKMURSKA ŠUNKA.
Vlagatelj: Društvo za promocijo in
zaščito prekmurskih dobrot, Štefana
Kovača 40, 9000 Murska Sobota.
Vloga se vodi pod št: 324-01-8/2002.
Speciﬁkacija je na vpogled javnosti in
vsem zainteresiranim na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56, 58, VI. nadstropje, soba 603
ob predhodni najavi na tel. 478-93-07 vsak
delovni dan od 9. do 11. ure, 21 dni po
objavi tega obvestila.
Pisne pripombe se lahko dajo v 21 dneh
po objavi tega obvestila na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu ZUP
Št. 297-2004
Ob-24549/04
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo, izdaja
na podlagi 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Murska Sobota št.
031-2/2004-0002 z dne 1. 6. 2004, v upravni zadevi uvedbe komasacijskega postopka Motvarjevci, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskim udeležencem: Neža Puhan, Pavel
Geci, tujina, Elizabeta Kalman Gyolcs, tujina, Hilda Fleisch, Marija Balog, tujina, Margareta Scheel, tujina, Evgen Dora, tujina in
Aleksij Toth, 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.
Št. 209-657/04-0604037
Ob-24550/04
Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,
na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila
načelnika št. 032-8/04-01 z dne 1. 7. 2004
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Pišek Elizabete, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Pišek
Elizabeti, rojeni 24. 10. 1938 v Apačah, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Apače 102, se postavi Marta Korže,
delavka UE Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 252-74/2004
Ob-24551/04
Upravna enota Logatec izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
80/99, 70/00 in 52/02) in 44. člena Zakona
o državni upravi (Ur. l. RS, 52/02), po pooblastilu načelnice št. 123-31/97 z dne 31. 5.
2004, v upravni zadevi prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji
Damirju Ćatiću, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Tržaška cesta 58, Logatec,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. V zadevi prenehanja dovoljenja za
stalno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji
se Damirju Ćatiću, roj. 30. 12. 1972, državljanu R BIH, s prijavljenim zadnjim stalnim
prebivališčem na naslovu Tržaška cesta 58,
Logatec, sedaj neznanega prebivališča, postavi začasno zastopnico Vesno Matasić,
delavko na Upravni enoti Logatec.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne na-
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stopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 2/05-07-02003-533/2002-3 Ob-24554/04
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 – odl. 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: Radio klub doma tehničnih
šol, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Trubarjeva cesta 16, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Radio klub doma tehničnih šol, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Vidovdanska cesta 7,
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. 2/05-07-02003-539/2002-3 Ob-24555/04
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 – odl. 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: Študentsko kulturno društvo Forum, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Študentsko kulturno
društvo Forum, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31,
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. 2/05-07-02003-554/2002-3 Ob-24557/04
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 – odl. 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 za zaščito živali
ljubljanske regije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Trubarjeva cesta
16, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo za zaščito živali
ljubljanske regije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Trubarjeva cesta
16, 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. 2/05-07-02003-526/2002-3 Ob-24558/04
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 – odl. 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: Kulturno umetniško društvo vokalni ansambel oktet Hoja,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Podpeč 62, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Kulturno umetniško
društvo vokalni ansambel oktet Hoja, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Podpeč 62, 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. 2/05-07-02003-523/2002-3 Ob-24563/04
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 – odl. 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 energetikov Toplarna Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Toplarniška ulica 19,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo energetikov Toplarna Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Toplarniška ulica 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. 2/05-32-21102-606/2003-20 Ob-24564/04
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 za Maglić Halimo in
Maglić Adema, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Maglić Halimi, roj. 3. 11. 1922 in stranki Maglić
Ademu, roj. 19. 10. 1952, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Rusjanov trg
6, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-07/02003-481/2002-5 Ob-24565/04
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 – odl. 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: Zveza športnikov društev
Vesna Zalog, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Agrokombinatska cesta
2, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Zveza športnih društev
Vesna Zalog, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Agrokombinatska cesta
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. 2/05-07-02003-93/2002-3 Ob-24566/04
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 – odl. 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: Klub za mali nogomet Pavka, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Linhartova cesta 68, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Klub za mali nogomet
Pavka, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Linhartova cesta 68, 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. 2/05-07-02003-92/2002-3 Ob-24567/04
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 – odl. 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 inovatorjev občine
Ljubljana Center, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Vidmarjeva ulica
8, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Društvo inovatorjev
občine Ljubljana Center, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Vidmarejva
ulica 8, 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. 2/05-07-02003-531/2002-3 Ob-24568/04
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 – odl. US in 89/99) in poobla-

stila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Društvo TVD Partizan
Novo Polje, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Zadobrovška cesta 88,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Društvo TVD Partizan
Novo Polje, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Zadobrovška cesta 88,
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. 2/05-07-02003-532/2002-3 Ob-24569/04
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 – odl. 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: Čebelarska družina Vič,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Cesta na Vrhovce 7/a, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Čebelarska družina Vič,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Cesta na Vrhovce 7/a, 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. 209-737/2003/112
Ob-24570/04
Upravna enota Grosuplje izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča
Draga Markoviča, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Dragu Markoviču, roj. 21. 8. 1966 v Ljubljani, s
prijavljenim stalnim prebivališčem Podbukovje 4, se postavi Andrej Struna, zaposlen
pri Upravni enoti Grosuplje.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
Št. 2/05-32-21102-206/2003-11 Ob-24571/04
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 za Ostojić Miloša, sedaj neznanega prebivališča, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Ostojić Milošu, roj. 13. 9. 1957, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Smrtnikova ulica 4, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi

Št.

101 / 17. 9. 2004 /

Stran

6355

zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 25201-466/2004 0205
Ob-24573/04
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.
108/2002) 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 Marjanču
Jovanovskemu, z zadnjim prebivališčem
na naslovu Makedonija, Inevo, Radoviš,
naslednji sklep:
Marjanču Jovanovskemu, roj. 6. 9. 1973,
v kraju Radoviš, Makedonija, z zadnjim prebivališčem na naslovu Makedonija, Inevo,
Radoviš, 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. 201-1127/2004 0206
Ob-24603/04
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 39.
člena Zakona o matičnem registru (ZMatR,
Uradni list RS, št. 37/03) 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 spremembe že vpisanega podatka v matični knjigi
umrlih pri vpisu smrti Jožeta Kristana, ki je
imel prijavljeno zadnje stalno prebivališče
na naslovu Novo mesto, Vavpotičeva ulica
št. 2, naslednji sklep:
1. Jožetu Kristanu, rojenemu 23. 6.
1952 v Novem mestu, ki je imel prijavljeno zadnje stalno prebivališče na naslovu
Novo mesto, Vavpotičeva ulica št. 2 in je
umrl 18. 8. 2004 v Novem mestu, se v postopku spremembe že vpisanega podatka
v matični knjigi umrlih, postavi začasna zastopnica Majda Struna, uradnica tukajšnjega upravnega organa, za zastopanje v tem
postopku.
2. Stroškov postopka ni.
Št. 2/05-32-21102-729/2003-17 Ob-24615/04
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 za Mehmedović Omerja, sedaj
neznanega prebivališča, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Mehmedović Omerju, roj. 3. 4. 1953, s
prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Jurčkova cesta 203, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1322/03-028/2-99
Ob-24553/04
V register političnih strank se pod zaporedno številko 52, pri politični stranki
Liberalni demokraciji Slovenije, s kratico imena LDS ter s sedežem v Ljubljani,
Trg republike 3, do sedaj vpisani pod
zaporedno številko 17, vpiše sprememba statuta ter sprememba znaka stranke.
Znak stranke je sestavljen iz kratice LDS
in polnega izpisa Liberalna demokracija
Slovenije ter likovnega simbola. Kratica
LDS je izpisana z velikimi tiskanimi črkami, ki izhajajo iz črkovne vrste FF Max
Bold, vendar s povečanim črkovnim kontrastom. Polno ime stranke Liberalna demokracija Slovenije je pod kratico izpisano
s črkovno vrsto FF Max Bold. Likovni simbol je zelena petkraka zvezda s tankimi
kraki in prirezanimi konicami, nagnjena
od horizontalne osi za 11,5 kotnih stopinj, postavljena levo zgoraj od logotipa.
Primarna barva kratice je temno modra
Pantone 294. Primarna barva polnega izpisa je črna Pantone Process Black. Barva
zvezde je zelena Pantone 382.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02048/0004/2004-005
Ob-24537/04
Na podlagi drugega odstavka 3. člena
Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Ur.
l. RS, št. 13/93) in pravilnika o evidenci
statutov sindikatov (Ur. l. RS, št. 18/93)
se izdaja, na zahtevo Sindikata samoorganiziranega delavstva (SISD), Hraše 1a,
Lesce, v zadevi hrambe statuta sindikata
odločbo:
1. Statut Sindikata samoorganiziranega delavstva (SISD), Hraše 1a, Lesce, se
hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
2. Sklep je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 168 z dne
12. 7. 2004.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013-10/2004-4
Ob-24572/04
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
2. 9. 2004 v hrambo statut Sindikata azbestnih bolnikov Slovenije (SABS), Občina Brda,
Trg 25. maja 2, Dobrovo v Brdih.
Ime sindikata je Sindikat azbestnih bolnikov Slovenije (SABS), Občina Brda;
skrajšano ime – kratica pa je SABS Občina Brda.
Sedež sindikata je na naslovu Trg 25.
maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih.
Sindikat je z dnem 2. 9. 2004 pridobil
lastnost pravne osebe.
Statut organizacije sindikata je vpisan v
evidenco statutov sindikatov Upravne enote
Nova Gorica pod zaporedno št. 138.

Objave
gospodarskih družb
Ob-24574/04
Uprava družbe Iskra Transmission, d.d.,
Ljubljana, Stegne 11, na podlagi 12. in 13.
člena statuta družbe in skladno s sklepom
o povečanju osnovnega kapitala družbe z
denarnimi vložki, ki je bil sprejet na 7. seji
skupščine družbe, objavlja vabilo dosedanjim delničarjem družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana, k vpisu in plačilu novih
delnic.
1. Osnovni kapital družbe se poveča od
zneska 1.155,406.000 SIT za 109,461.000
SIT tako, da znaša 1.264,867.000 SIT.
Osnovni kapital se poveča z novimi denarnimi vložki v znesku 109,461.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 109.461 novih navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic z nominalnim
zneskom po 1.000 SIT, ki dajejo njihovim
imetnikom enake pravice kot do sedaj izdane delnice.
Emisijski znesek delnic je enak nominalnemu znesku delnic in mora biti v celoti
vplačan ob nakupu delnice.
Prednostna pravica delničarjev družbe
Iskra Transmission, d.d., Ljubljana, se pri
povečanju osnovnega kapitala z denarnim
vložkom delno izključi tako, da se izključi
le prednostna pravica delničarja Iskra d.d.
Ljubljana. Uprava je skupščini predložila
pisno poročilo o razlogu za delno izključitev
prednostne pravice in v poročilu utemeljila
predlagani emisijski znesek.
Pri povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki v znesku 109,461.000
SIT imajo delničarji družbe Iskra Transmission, d.d., Ljubljana (razen delničarja
Iskra d.d.) v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu prednostno pravico do
vpisa novih delnic.
Rok za uveljavitev prednostne pravice
dosedanjih delničarjev je 30 dni od dneva
objave tega poziva.
Prednostna pravica se uresniči s pisno
izjavo (vpisnim potrdilom), ki jo upravičenci
izpolnijo in podpišejo na sedežu družbe v
roku 30 dni od dneva tega objave poziva.

V istem roku so dolžni upravičenci vplačati
nove delnice.
Povečanje osnovnega kapitala je veljavno,
če so denarni vložki v celoti vplačani. Če v
roku iz prejšnje točke niso vse delnice vpisane in pravilno vplačane, se šteje, da povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki ni
uspelo, družba pa bo v nadaljnjih petnajstih
dneh z oglasom v Uradnem listu RS pozvala
vpisnike, naj dvignejo vplačane zneske.
Iskra Transmission, d.d., Ljubljana
glavni direktor
Marko Boštjančič

Sklici skupščin
Št. 9/2004
Ob-24536/04
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah ter statuta družbe Megaﬁn,
družba za investiranje in nepremičnine, d.d.,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje
skupščino
družbe Megaﬁn, družba za investiranje
in nepremičnine, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 18. 10. 2004, ob 9.30,
na sedežu družbe v Ljubljani, v sejni sobi
poslovne stavbe na Dunajski 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov po
predlogu uprave.
2. Predložitev letnih poročil in poročil
nadzornega sveta za leti 2002 in 2003 ter
odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in članom nadzornega
sveta za leti 2002 in 2003.
3. Sprejem spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: dejavnost družbe se
spremeni tako, da se dejavnost pod šifro
70.10 uskladi z Uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasiﬁkacije dejavnosti tako, da
se nadomesti s šifro in dejavnostjo: 70.110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg ter se doda nova dejavnost:
65.220 Drugo kreditiranje.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu.
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2004 se imenuje
revizorska hiša KPMG Slovenija d.o.o.
Predlagatelj sklepa pod 5. točko je nadzorni svet, v preostalih primerih pa sta predlagatelja uprava in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri
dni pred sejo skupščine družbi pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
Gradivo za skupščino, ki obsega letni
poročili in poročili nadzornega sveta za leti
2002 in 2003 ter predlog sprememb statuta
družbe, je delničarjem dostopno na sedežu
družbe, vsak dan od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro, ves čas od objave sklica
do dneva skupščine.
Megaﬁn, d.d.
uprava družbe
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Ob-24542/04
1. Uprava družbe ISA Bled d.d., v skladu
s 283. členom ZGD in 12. členom Statuta
d.d., sklicuje
redno skupščino družbe
za poslovno leto 2003,
ki bo dne 18. 10. 2004 ob 18. uri v Domžalah, Fajfarjeva 15.
2. Dnevni red:
2.1. Otvoritev skupščine.
2.2. Ugotovitev sklepčnosti.
2.3. Potrditev dnevnega reda.
2.4. Imenovanje predsednika skupščine
in namestnika.
2.5. Imenovanje zapisnikarja.
2.6. Imenovanje dvočlanske vertiﬁkacijske komisije.
2.7. Imenovanje notarja.
2.8. Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagani dnevni red, imenuje predsednika
skupščine in njegovega namestnika, zapisnikarja in dvočlansko vertiﬁkacijsko komisijo
ter notarja.
2.9. Poslovno poročilo za leto 2003.
2.10. Predlog sklepa:
a) Skupščina potrdi poslovno poročilo za
leto 2003.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
2.11. Razdelitev dobička za leto 2003 po
sklepu skupščine.
2.12. Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep, da se čisti dobiček za leto 2003
ne razporedi in gre na nerazporejeni čisti
dobiček.
2.13. Vprašanja in pobude delničarjev.
3. Gradivo za skupščino je na razpolago
delničarjem na sedežu družbe en mesec
pred skupščino, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
4. Dopolnitve dnevnega reda v skladu z
ZGD in statutom družbe.
5. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali pooblaščeni oziroma zakoniti
zastopniki.
Delničarji oziroma pooblaščenci morajo prijaviti udeležbo na skupščini skladno s
statutom družbe in ZGD.
6. Pooblaščenci morajo oddati pooblastilo ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo mora biti overjeno pri notarju.
7. Glasovanje: javno.
8. Sklepčnost: če ni sklepčnosti, se skupščina preloži za 1 uro, ko se ponovno sestane in sklepa ne glede na višino zastopanega
kapitala.
ISA Bled d.d.
uprava
Ob-24545/04
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Veplas, velenjska plastika, d.d., Velenje, Štrbenkova 1 in skladno z določbami
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
sklicuje:
6. sejo skupščine
delničarjev družbe,
ki bo v petek, 22. oktobra, ob 11. uri, v
prostorih družbe.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli odvetnico, Ireno Nečemer iz Slovenskih Konjic.

Za člane veriﬁkacijske komisije se izvolijo: Draga Vrabiča za predsednika, Ivico Ledinek za članico, Moniko Volk za članico.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni
notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003, obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2003 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
a) Seznanitev z letnim poročilom za leto
2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 274. a členu Zakona o gospodarskih družbah.
b) Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2003.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Potrdi se poslovno poročilo in revidirane izkaze za leto 2003.
b) Na predlog uprave in nadzornega sveta celotni bilančni dobiček na dan 31. 12.
2003, v višini 19,536.000 tolarjev, ostane
nerazporejen.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2003.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Zaradi poteka mandata sedanjim članom
nadzornega sveta je potrebno izvoliti nove
člane.
Predlog sklepa; v nadzorni svet se izvolijo: Majda Venišnik, Johan Käreby, Tomaž
Schara in dva predstavnika delavcev.
4. Sprememba statuta družbe Veplas,
d.d.
Predlog sklepa: v 3. točki Statuta družbe
Veplas se dodajo naslednje dejavnosti:
F/45.210 Splošna gradbena dela,
F/45.230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov,
K /74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično sodelovanje.
Skupščina sprejme naslednji:
Sklep
Sprejme se čistopis statuta, ki vsebuje
predlagane spremembe dejavnosti.
5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za revizorja družbe za poslovno leto 2004
imenuje EOS Revizijo, d.o.o., Družbo za
revidiranje iz Ljubljane.
6. Pobude in vprašanja delničarjev
Gradivo
Gradivo za skupščino (skupaj z besedilom predlaganih sklepov) je na vpogled
na sedežu družbe po objavi sklica do dne
zasedanja skupščine, vsak delovni dan, od
9. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Delničarje oziroma pooblaščence prosim, da
pooblastilo dostavijo najkasneje tri dni pred
sejo skupščine. Vse delničarje, ki se bodo
skupščine udeležili, prosimo, da uro pred
začetkom uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo. Na skupščini lahko sodelujejo tudi
delničarji, ki so vsaj tri dni pred sejo skupščine vpisani v delniški knjigi.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
ali predlogom dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih seznanjeni vsi delničarji,
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pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Veplas, velenjska plastika, d.d.
direktor
Franc Vedenik, univ. dipl. inž.
Ob-24604/04
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Bohinjsko jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 28. 10. 2004 ob 17. uri, na sedežu družbe v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
Na skupščini bo navzoč notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero za leto 2003 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za leto 2003.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Gradivo za sejo, skupaj z letnim poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
vsak delovnik med 9. in 11. uro, od dneva
sklica skupščine dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
Udeležba delničarja oziroma njegovega pooblaščenca se prijavi po faksu, telegramu
ali s priporočeno pošto, ki mora prispeti na
sedež družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ob navedenem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 4. 11.
2004 ob 17. uri na istem kraju. Takrat bo
skupščina veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero
direktor mag. Iztok Noč
Ob-24619/04
Na podlagi 32. člena Statuta družbe in v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
uprava družbe Si.mobil d.d. sklicuje
20. skupščino družbe
Si.mobil, telekomunikacijske
storitve, d.d.,
ki bo v petek, 22. oktobra 2004, ob 13.30,
v sejni sobi družbe Si.mobil d.d., v Ljubljani,
Šmartinska c. 134b, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: v skladu s 36. členom
Statuta vodi delo skupščine predsednik nadzornega sveta. Za preštevalki glasov se izvolita Polona Zore in Mojca Ropret.

Stran

6358 /

Št.

101 / 17. 9. 2004

Seji prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek.
2. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu
uprave sprejme spremembe Statuta v predloženem besedilu in prečiščeno besedilo.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta za dobo 4 let se imenujeta Josef Vinatzer in Bojan Dremelj z nastopom mandata 1. novembra 2004.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska 134b, vsak dan med 10. in 12. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki v skladu s 32. členom Statuta
pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da uprava prejme prijavo najkasneje tri dni pred zasedanjem, to je do torka 19. oktobra 2004.
Delničar, ki je pravna oseba, izkaže istovetnost z največ 30 dni starim izpisom iz sodnega registra. Delničarjev pooblaščenec v
skladu s 35. členom Statuta uveljavlja svojo
glasovalno pravico s pisnim pooblastilom.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje v petek 22. oktobra ob 14.30 v sejni sobi družbe
Si.mobil d.d. v Ljubljani. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Si.mobil d.d.
uprava družbe

Objava sklepov skupščin
Ob-24538/04
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske
borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99)
uprava družbe objavlja sklepe 10. skupščine družbe Color, industrija sintetičnih smol,
barv in lakov, d.d. Medvode:
Sprejeti sklepi skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine: skupščina delničarjev izvoli
predsedujočega skupščini Marka Vreska in
preštevalko glasov Erno Govekar. Skupščina delničarjev se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta:
ugotovi se, da je na podlagi odstopnih izjav,
z dnem 7. 9. 2004 prenehal mandat članom
nadzornega sveta družbe: Andreju Cetinskemu, Mojci Globočnik in Emilu Vizovišku.
Skupščina delničarjev za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, z
dnem 7. 9. 2004 za obdobje 4 let imenuje:
Uroša Slavinca, Aleša Klavžarja in Marka
Vreska.
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Color, d.d., Medvode
uprava-direktor družbe
Tomaž Bučar

Zavarovanja
SV 332/04
Ob-24743/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja MIlana Mesarja iz
Sežane, opr. št. SV 332/04 z dne 8. 9. 2004,
je bilo stanovanje št. 10 v izmeri 51,20 m2, ki
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se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske hiše v Sežani, Sejmiška 08, stoječe na
parc. št. 4686, k.o. Sežana, last dolžnika in
zastavitelja Luin Mare, Coljava 2a, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 46600-496-91,
sklenjene med Občino Sežano in Luin Maro
dne 10. 1. 1992, zastavljeno v korist upnika Marušič Borisa, EMŠO 0710969500113,
stan. Komen 58, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 12.500 EUR s pripadki.
SV 1186/2004
Ob-24744/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1186/2004 z dne 13. 9.
2004, je enosobno stanovanje in klet številka 7 v prvem nadstropju večstanovanjskega
bloka na naslovu Ulica Vidmarja 6, Kranj,
stoječega na parc. št. 258/4 in 253/4, obe
k.o. Klanec in na parc. št. 257/2 k.o. Klanec,
skupaj v izmeri 39,10 m2, last zastaviteljice
Dušanke Čigoja, Blejska cesta 46, Kranj, na
temelju prodajne pogodbe, sklenjene 1. 9.
2004 s prodajalko Jožico Novak, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, matična številka 1430564,
za zavarovanje njene denarne terjatve v
višini 42.300 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na
dan plačila, z letno obrestno mero v višini
6-mesečnega Euribor-ja, ki trenutno znaša
2,166% in pribitka v višini 4,000%, kar ob
sklenitvi te pogodbe znaša 6,166%, z odplačilom v 240 zaporednih mesečnih anuitetah
v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe
znaša 307,11 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, in zapadejo v plačilo v enakem časovnem zaporedju, to je vsakega 15 v mesecu, od katerih prva zapade v plačilo dne
15. 10. 2004, zadnja pa dne 15. 9. 2024, z
možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primeru,
če je dolžnik v zamudi s plačilom začetne
ali dveh zaporednih anuitet, z morebitnimi
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 1036/04
Ob-24745/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 1036/04 z dne 10. 9.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 5 v
izmeri 61,43 m2, v II. nadstropju stanovanjskega bloka (soseska BS 2/1, Župančičeva
jama K-III) na naslovu Neubergerjeva ulica
13, Ljubljana, stoječega na parc. št. 1761/12
k.o. Bežigrad, katerega lastnik je zastavitelj Iztok Oblak, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 23. 6. 1999
med njim kot kupcem in prodajalcem Mikl
Teom, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe
– Adria – Bank d.d., Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v višini 4,500.000 SIT s pripadki.
SV 1151/2004
Ob-24746/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1151/2004 z dne
20. 8. 2004, je bila nepremičnina, stanovanje št. 4 v izmeri 33,98 m2, v I. nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Koroška 26,
ki stoji na parc. št. 1606 k. o. Maribor-grad,
last dolžnika in zastavitelja Šterbenc Petra,
EMŠO 0806959500058, stanujočega Maribor, Koroška c. 026, do celote, na podla-

gi prodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 11.
1999 s prodajalcem Stanovanjskim skladom
Občine Maribor, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki in za zavarovanje
bodoče in pogojne denarne terjatve v višini
največ 6,800.000 SIT.
SV 1154/2004
Ob-24747/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1154 z dne 19. 8.
2004, je bilo dvosobno stanovanje številka
13 v skupni izmeri 47 m2, v III. nadstropju
na naslovu Frankolovska ulica 5, Maribor,
ki stoji na parceli številka 1644/1 in 1644/2,
trenutno pripisane pri vložku številka 1376
k.o. Tabor, katerega lastnika sta Dirnbek
Romana, EMŠO 1105979505337, Kvedrova ulica 18, Gaj in Rojko Gregor, EMŠO
0111977500121, Dvorakova ulica 3, Maribor, vsak do 1/2, zastavljene v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
5,500.000 SIT s pripadki.
SV 1160/2004
Ob-24748/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1160/2004 z dne
9. 9. 2004, je bilo v stanovanje št. 4, v mansardi stanovanjske hiše na naslovu Šentiljska 124, v Mariboru, v izmeri 51,90 m2,
kateremu pripada tudi solastninska pravica
in sorazmerni delež na prostorih, objektih
in napravah, ki služijo objektu kot celoti,
kakor tudi delež stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki služi stanovanjski stavbi za
redno rabo, v lasti Darka Šopingerja, stanujočega Šentiljska cesta 124, Maribor, EMŠO
0103959500324, ki ga je pridobil na podlagi
prodajne pogodbe z dne 27. 5. 2002, sklenjene med Opekarno Košaki p.o. – v stečaju, Maribor, Šentiljska 116, MŠ 5042747, kot
prodajalcem in dolžnikom in zastaviteljem
Darkom Šopingerjem kot kupcem, zastavljeno v korist upnika BKS – leasing, d.o.o.,
Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 50.000 EUR s pripadki.
SV 1183/2004
Ob-24749/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 1183/2004
z dne 26. 8. 2004, je bila nepremičnina, garsonjera tip B, v pritličju objekta A zahod, stanovanje številka 3 v stanovanjskem objektu
v Mariboru, Zdravkova ulica 12, v skupni izmeri 29,90 m2, s shrambo številka 26 v kleti
stanovanjskega objekta v izmeri 2,40 m2 in
zelenico-teraso v izmeri 23 m2 ter garažnim
boksom številka 18 v kleti objekta v izmeri 15 m2, ter pripadajočem sorazmernem
solastniškem deležu na skupnih prostorih,
delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe kot celote, stoječe
na parceli številka 2106/1, zemljiškoknjižni vložek številka 2912, k.o. Pobrežje, last
Alenke Krajnc, EMŠO 0612971505686, stanujoče Maribor, Zdravkova ul. 012, do 1/1,
na temelju kupoprodajne pogodbe številka
488/3-03 z dne 18. 8. 2003, sklenjena med
Gama gradbeno podjetje d.o.o. iz Maribora, kot prodajalcem in Budja Mojco iz Maribora, kot kupcem, potrdila družbe Gama
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gradbeno podjetje d.o.o. z dne 16. 8. 2004
ter prodajne pogodbe z dne 20. 8. 2004,
sklenjene med Budja Mojco iz Maribora, kot
prodajalko in zastaviteljico Krajnc Alenko iz
Maribora, kot kupcem, zastavljena v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 38.400 CHF s pripadki, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave.
SV 1185/2004
Ob-24750/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV
1185/2004 z dne 24. 8. 2004, je bila nepremičnina, stanovanje št. 9 v III. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Krekova ulica 14, v skupni izmeri 115,41 m2,
s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri
5,95 m2 in sorazmernem solastniškem deležu na skupnih prostorih, delih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču stanovanjske
stavbe kot celote, stoječe na parc. št. 857/1
in 857/2, obe k.o. Maribor grad in parkirno
mesto št. 9 na parc. št. 857/1 – dvorišče v
izmeri 280 m2, dvorišče v izmeri 47 m2 in
stanovanjska stavba v izmeri 444 m2, pripisana z.k. vl. št. 375, k.o. Maribor grad,
last Zemljič Igorja, EMŠO 2302973500043,
stanujočega Maribor, Mladinska ul. 002 in
Klaudije Osojnik, EMŠO 3009976505415,
stanujoče Maribor, Ulica kneza Koclja 035,
za vsakega do 1/2, na temelju pravnomočne poravnave Okrajnega sodišča v Mariboru opr. št. N 132/97 z dne 28. 10. 2002,
prodajne pogodbe z dne 27. 11. 2003, sklenjene med Krajnc Silvo kot kupcem in Frangež Milanom, Frangež Mirkom in Kolmanič
Ljubico, kot prodajalci ter prodajne pogodbe z dne 18. 8. 2004, sklenjene med Osojnik Klaudijo in Zemljič Igorjem kot kupcema
ter Krajnc Silvo kot prodajalko, zastavljena
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 81.266 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave.
SV 1196/2004
Ob-24751/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1196/2004 z dne
31. 8. 2004, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje številka 4, v I. nadstropju na
Svetozarevski ulici 015 v Mariboru, v skupnem obsegu 91,32 m2, stoječi na parceli
številka 1707/1, katastrska občina Maribor-grad, last dolžnice in zastaviteljice Zorice Bogdanović, EMŠO 1205953505228,
stanujoče Maribor, Svetozarevska ulica
015, do 1/1, na podlagi prodajne pogodbe
št. 2257 z dne 17. 7. 1992, sklenjene s
prodajalko Občino Maribor, zastavljeno v
korist upnice Probanke d.d. Maribor, Gosposka 023, Maribor, matična št. 5459702,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,100.000 SIT s pripadki.
SV 1232/2004
Ob-24752/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1232/2004 z dne
30. 8. 2004, je bila nepremičnina, lokal L11
v pritličju v izmeri 22,32 m2, v stanovanjsko

poslovnem objektu S5 v Mariboru, Cankarjeva ulica 6 E, ki stoji na parceli številka
1212/4, katastrska občina Maribor-grad
(identiﬁkacijska št. dela stavbe 140), s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, last dolžnika Styria d.o.o.,
Cankarjeva 006 E, Maribor, matična številka
5702518, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 77-116/2004 z dne 10. 8. 2004, sklenjene
s prodajalcema Komunaprojekt d.d. Maribor
in Gradis Inženiring d.d. Ljubljana, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,660.000 SIT s pripadki.
SV 1236/2004
Ob-24753/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1236/2004 z dne
2. 9. 2004, je bila nepremičnina, enosobno
stanovanje št. 005 v večstanovanjski hiši
v Mariboru, Poštna 3, v izmeri 42,35 m2,
ki stoji na parceli številka 1565, pripisani
pri vložni številki 1258, katastrska občina
Maribor-grad, last zastavitelja Lipnik Jerneja, EMŠO 2409972500073, stanujočega
Maribor, Poštna ulica 003, na podlagi prodajne pogodbe z dne 1. 7. 2003, sklenjene
s prodajalko Natašo Šeliga, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,500.000 SIT s pripadki.
SV 1264/2004
Ob-24754/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1264/2004 z dne
8. 9. 2004, je bila nepremičnina, stanovanje
št. 4 v izmeri 57,80 m2, v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Smetanova
84, zgrajene na parc. št. 1808, pripisani pri
vl. št. 1179 k.o. Koroška vrata, last zastavitelja Heinc Jožeta, EMŠO 1808933500641,
stanujočega Maribor, Smetanova ul. 084,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 30. 9. 1993, sklenjene s
prodajalcem Tima Košaki TMI p.o. Maribor,
zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,500.000 SIT s
pripadki.
SV 1285/2004
Ob-24755/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1285/2004 z dne
13. 9. 2004, so bile nepremičnine, poslovni
prostori v 5. nadstropju, označeni s številkami 1 do 48 v skupni izmeri 1015,15m 2, s
kletnimi prostori številka 3, 4, 10, 19 in 20,
v skupni izmeri 88,59 m2, v poslovni stavbi
Partizanska cesta 3-5, Maribor, – objekt 132,
stoječ na parceli številka 1198/1, ki je trenutno vpisan pri vložni številki 1062, katastrska
občina Maribor-grad, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih delih stavbe,
last dolžnika Komunaprojekt d.d., matična
št. 5013810, Partizanska 3-5, Maribor, na
podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (posadna listina) z
dne 7. 10. 2003, sklenjene z Mestno občino
Maribor, kot prodajalko, zastavljene v korist
upnika Merkur – trgovina in storitve, d.d.,
Cesta na Okroglo 007, Naklo, matična št.
5003563, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 151,787.078,70 SIT s pripadki.
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SV 835/04
Ob-24756/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-835/04 z dne 5. 8.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. 3 v izmeri 57,42 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju
stanovanjskega objekta Cesta v Rovte 6
na Jesenicah, ki je v lasti zastaviteljev, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 8.
1994, sklenjene med njima kot kupcema in
Občino Jesenice kot prodajalko, zastavljeno
v korist upnice Posojilnica Bank Borovlje
r.z.z o.j., A-9170 Borovlje, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000
EUR s pripadki, napram dolžnikoma Maše
Kovačević in Fate Kovačević, oba stan. Cesta v Rovte 6, Jesenice.
SV 840/04
Ob-24757/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-840/04 z dne 5. 8.
2004, je bilo enoinpolsobno stanovanje št.
12, v skupni izmeri 41,99 m2, ki se nahaja
v drugem nadstropju stanovanjskega bloka
Postonjska 21 v Ljubljani, ki je v lasti zastaviteljice na podlagi pravnomočnega sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. III D 450/2003 z dne 17. 2. 2004,
zastavljeno v korist upnice Barbare Grah,
stan. Male Lipljene 3, Turjak, za zavarovanje denarne terjatve v višini 17.250 EUR s
pripadki, napram dolžnici Karmen Pučnik,
Apihova ulica 16, Ljubljana.
SV 851/04
Ob-24758/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV- 851/04 z dne 11. 8.
2004, je bilo še nevknjiženo stanovanje št.
1, nadstropje P, v stanovanjski hiši Tbilisijska 10, Ljubljana, v izmeri od 55,80 m2, last
Glušac Draga, stan. Tbilisijska 10, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Posojilnica Bank
Borovlje r.z.z o.j., A-9170 Borovlje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 130.000
EUR s pripadki, napram dolžnikoma.
SV 861/04
Ob-24759/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška
iz Ljubljane, opr. št. SV-861/04 z dne 13. 8.
2004, je bilo stanovanje št. 7 v skupni izmeri 33,31 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega bloka Finžgarjeva
4 a v Lescah, ki je v lasti zastaviteljice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
18. 10. 1993, sklenjene med njo kot kupcem
in Občino Radovljica kot prodajalko, zastavljeno v korist upnika Roka Kranjca, stan.
Frankovo naselje 146, Škofja Loka, EMŠO
1709972500421, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 23.100 EUR s pripadki, napram dolžnici Olgi Veber, Finžgarjeva ulica
4, Lesce.
SV 819/04
Ob-24760/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka, opr.
št. SV 819/04 z dne 13. 9. 2004, je bil poslovni prostor v medetaži poslovne stavbe Rits d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje,
z oznako MA-2 v izmeri neto 38,60 m2 in
MA-3 v izmeri neto 38,60 m2, skupaj 77,20
m2, z ustreznim delom solastništva skupnih prostorov, delov, objektov in naprav, ki
stoji na parc. št. 1508/1, vpisani v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Celju, pod vl. št.
778 k.o. Spodnja Hudinja, katerih lastnik
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je dolžnik – zastavitelj Inetis d.o.o., Celje,
Mariborska cesta 86, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 8. 2004
s prodajalcem Rits, Razvojno, inovacijsko in
tehnološko središče Savinjske regije d.o.o.,
Cesta v Trnovlje 7, Celje, zastavljen v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
154.000 CHF s pripadki.
SV 437/04
Ob-24762/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi
zastavne pravice notarja Andreja Doklerja
iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 437/04
z dne 13. 9. 2004, je bila nepremičnina, ki
v naravi predstavlja stanovanje številka 3
v izmeri 71,87 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše v Brežicah, Maistrova 8,
ki stoji na parceli št. 317/1, vpisani v vl. št.
487 k.o. Brežice, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih
delih, objektih in napravah, katerega lastnik
je Doberšek Milan, roj. 17. 11. 1950, EMŠO
1711950500538, stanujoč Maistrova 8, Brežice, v celoti na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 36201/045/91
z dne 12. 11. 1991, na podlagi aneksa z dne
21. 2. 1992, z dodatkom z dne 10. 2. 1997,
na podlagi aneksa št. 1 z dne 10. 2. 1997
in na podlagi aneksa št. 2 z dne 9. 4. 1999,
vse sklenjene med zastaviteljem Doberšek
Milanom, kot kupcem in Občino Brežice, kot
prodajalko, zastavljena v korist upnika Hypo
Leasing, podjetje za ﬁnanciranje d.o.o., s
sedežem Dunajska cesta 117, Ljubljana,
matična številka 5834163, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 611.911,16 EUR
s pripadki.
SV 1336/04
Ob-24765/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Brede Horvat,
opravilna številka SV 1336/04 z dne 13. 9.
2004, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 123 v mansardi, v skupni izmeri
43,23 m2, kar vse se nahaja v stanovanjski
stavbi v Mariboru, Ruska ulica 12, zgrajeni
na parceli številka 399, katastrska občina
Tezno, last zastaviteljice Zdenke Gutsmandl
do celote, na podlagi prodajne pogodbe številka 4748/93 z dne 18. 11. 1993, sklenjene
med njo kot kupcem ter med Občino Maribor, kot prodajalko in aneksa z dne 25. 10.
2001, k prodajni pogodbi številka 4748/93 z
dne 18. 11. 1993, sklenjenega med njo kot
kupcem in Mestno občino Maribor, kot prodajalko; zastavljena v korist upnice Poštne
banke Slovenije d.d., za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Cvetličarna cvetja
Zdenka, Zdenka Gutsmandl s.p., Tržaška
cesta 14, 2000 Maribor, v višini 20.800 EUR
s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do
vključno 1. 9. 2010.
SV 828/04
Ob-24768/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 828/04 z dne 9. 9. 2004, je bil poslovni
prostor na naslovu Kocljeva ulica 1a, Murska Sobota, označene kot enota »B-2«, ki
se nahaja v drugem nadstropju »A«, in sicer
pisarna »B-2.1.« površine 15,765 m2, pisarna »B-2.2« površine 13,365 m2, pisarna
»B-2.3« površine 29,029 m2, ki se nahaja v
poslovni stavbi, stoječi na parcelah št. 1324,
1323, 1325/1, 1325/2, vse katastrska občina

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Murska Sobota, ki ga je zastavna dolžnica
Sabol – Tex, Trgovina s tekstilom, Murska
Sobota d.o.o., Kocljeva ulica 1a, Murska
Sobota, pridobila po kupoprodajni pogodbi številka 21/99-PCMS z dne 16. 6. 1999,
sklenjene s prodajalko – družbo »Sobota
– Center« d.o.o., Kardoševa ulica 2, Murska
Sobota, zastavljen v korist upnice Probanke d.d., Gosposka ulica 23, Maribor, matična številka 5459702, do najvišjega zneska
19,000.000 SIT.
SV 897/2004
Ob-24769/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 897/2004 z dne
9. 9. 2004, je stan. št. 28/IV z oznako B2,M1, identiﬁkac. št. 0677/01904/031, v izmeri 162,74 m² v stavbi v Mariboru, Lackova
41/f, k.o., parkirna mesta št. P87/II, identiﬁkac. št. 0677/01903/118, v izmeri 11,28 m²,
št. P88/II, identiﬁkac. št. 0677/01903/119, v
izmeri 11,28 m² in št. P89/II, identiﬁkac. št.
0677/01903/119, v izmeri 11,28 m², vse v
stavbi v Mariboru, Lackova 41/d, vse k.o.
Zg. Radvanje, solast Vogrin Andreja in Šauperl Vogrin Nataše, na temelju prod. pog.
št. 28B/2003 z dne 29. 5. 2003 in njenega
dodatka št. 1 z dne 3. 9. 2004, zastavljeno
v korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 128.000
CHF s pp, v tol. protivrednosti po sr. tečaju
BS za CHF na dan plačila.
SV 819/04
Ob-24848/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 819/04
z dne 13. 9. 2004, je bilo trisobno stanovanje št. 4/02 v izmeri 76,65 m2, z identiﬁkacijsko št. 00027/089, v 4. nadstropju in
klet v izmeri 3,11 m2, z identiﬁkacijsko št.
00027/090, ki se nahajata v stanovanjskem
objektu na Brilejevi ulici 21 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 125/4, k.o. Dravlje, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
zastaviteljev Fikrete in Safeta Topalović, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 9. 6. 2004,
sklenjene z Ireno Broš Hren kot prodajalko,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 67.000
EUR, s pripadki.
SV 1233/2004
Ob-24849/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1233/2004 z dne
14. 9. 2004, je bila nepremičnina, enosobno
stanovanje št. 8 v izmeri 31,82 m2, s pripadajočim kletnim prostorom - shrambo št. 8 v
izmeri 4,90 m2, v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta v Rušah, Košeninova ulica 6,
zgrajenega na parc. št. 937, pripisani pri vl.
št. 1052 k.o. Ruše, last dolžnika in zastavitelja Jančič Zvonka, EMŠO 3001966500341,
stanujočega Ruše, Jamnikova ul. 003, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 9.
2004, sklenjene s prodajalcem Ibričić Himzom, Šentvid pri Stični 107, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,700.000 SIT s pripadki.
SV 927/04
Ob-24850/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz

Maribora, opr. št. SV 927/04 z dne 14. 9.
2004, je nepremičnina, trisobno stanovanje
št. 7, v skupni izmeri 84,65 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe
v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 22, k.o.
Maribor-Grad, ki je last Antona in Marije
Celin, oba stan. Ulica Vita Kraigherja 22,
Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št. 48/93 z dne 10. 2. 1993
in aneksa št. 1 k citirani prodajni pogodbi z
dne 14. 1. 1994, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Voitsberg, Conrad von
Hotzendorfstrasse 5, Voitsberg, Republika
Avstrija, 1900897, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Antona in Marije Celin,
oba stan. Ulica Vita Kraigherja 22, Maribor,
v višini 20.000 EUR s pripadki.
SV 925/04
Ob-24852/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 925/04 z dne 14. 9.
2004, je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 02C/01, v skupni izmeri 61,18 m2, ki
se nahaja v Slov. Konjicah, Mestni trg 14,
stoječe na parc. št. 958, k.o. Slov. Konjice,
ki je last Vojka in Ane Gračner, oba stanujoča Mestni trg 14, Slov. Konjice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 53/93, sklenjene
dne 15. 9. 1993 in izvirnik sklepa o dedovanju št. D 126/2000 z dne 7. 11. 2000, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Voitsberg, reg. zadruga z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Vojka in Ane Gračner,
oba stanujoča Mestni trg 14, Slov. Konjice,
v višini 11.000 EUR s pripadki.
SV 422/04
Ob-24854/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz
Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 422/04 z
dne 23. 8. 2004, je bilo dvosobno stanovanje v skupni izmeri 69,40 m2, v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Ljutomeru, Prešernova ulica 5, stoječe na parceli številka
2101/3, vpisane pri vložni številki 387 katastrske občine Ljutomer, skupaj s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih
zgradbe, last zastaviteljev Majerič Katice in
Majerič Marjana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 1.
1992, sklenjene s prodajalcem Dom Lukavci
p.o., zastavljeno v korist upnice Raiffeisen
Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000
Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.351,69
EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.
SV 438/04
Ob-24855/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz
Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 438/04
z dne 30. 8. 2004, je bilo stanovanje, ki je
locirano v pritličju večstanovanjske hiše v
Ljutomeru, Užiška ulica 7, stoječe na parceli
številka 2369/2, vpisani pri vložni številki 57
katastrske občine Ljutomer, v skupni izmeri
60,48 m2 in stanovanje obsega kuhinjo površine 10,80 m2, sobo površine 17,40 m2,
sobo površine 13,40 m2, predsobo površine 11,10 m2, kopalnico površine 4,60 m2,
balkon oziroma teraso površine 1,08 m2 ter
klet – drvarnico 2,10 m2 in je last zastavitelja
Vasić Dimitrija, stanujočega Samobor, Mirka
Bogovića 41, Republika Hrvaška, na podlagi
prodajne pogodbe številka 361-22/92, skle-
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njene dne 6. 5. 1992 ter aneksa k tej pogodbi, sklenjenega dne 21. 5. 2001 z Občino
Ljutomer in sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča v Ljutomeru pod opravilno številko
D 9/2001 z dne 27. 3. 2001, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan
– Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung,
Murecker Strasse 23, 8083 St. Stefan i.R,
Avstrija, EIŠ 1870599, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 27.000 EUR s pripadki,
kot to določa neposredno izvršljivi notarski
zapis sporazuma o zavarovanju kredita.
SV 449/04
Ob-24856/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz
Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 449/04
z dne 3. 9. 2004, je bil poslovni prostor v
pritličju z leve strani vhoda v izmeri 30 m2,
v poslovnem objektu Domino center, ki stoji
na parceli številka 2111, vpisani pri vložni
številki 1004 katastrske občine Ljutomer,
last zastavitelja Zlatarna Divjak Darko Divjak s.p., Trstenjakova ulica 5, 2250 Ptuj,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
30. 8. 2004, sklenjene s prodajalcem Čeh
Milanom, zastavljen v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja
4, 2000 Maribor, matična številka 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pripadki.
SV 445/2004
Ob-24857/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 445/2004 z
dne 8. 9. 2004, sta stanovanji solast Vrtovec Matjaža in Anite, ki sta locirani v I. nadstropju, lamele B, v stanovanjskem objektu
PB-1, v Sl. Konjicah, ki leži na parc. št.
918/3 in je vpisan pri vložku št. 1449, k.o.
Konjice, stanovanje št. 3 v tlorisni izmeri
44,94 m2, balkon v izmeri 4,78 m2 in kletno
shrambo v izmeri 4,60 m2 ter stanovanje št.
4 v tlorisni izmeri 67,07 m2, balkon v izmeri
4,74 m2 in kletno shrambo v izmeri 4,50 m2,
zastavljeni za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,020.000 SIT s pp, v korist Banke
Celje d.d., Celje.
SV 465/04
Ob-24860/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz Kamnika, opr. št. SV 465/04 z dne 13. 9. 2004, je
bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 6, ki
se nahaja na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi kot etažna lastnina, v izmeri
76,60 m2, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Kamniku, na naslovu Župančičeva ulica
3, ki je last dolžnice in zastaviteljice Miroslave
Karadžič, stan. Kamnik, Župančičeva ulica
3, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene
dne 23. 7. 1999 med prodajalko Pavšič Milico in kupovalko Karadžič Miroslavo, v korist
upnika Ločniškar Antona, stan. Polje 3 E,
Bohinjska Bistrica, za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 49.800 EUR.
SV 844/04
Ob-24863/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja mag. Andreja Roškerja iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 844/04 z dne 15. 9. 2004, je bilo stanovanje številka 3 v skupni izmeri 66,95 m2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše
v Murski Soboti, Zvezna ulica 1, stoječe
na parceli številka 1371 katastrska občina
Murska Sobota, ki sta ga zastavna dolžni-

ka Horvat Marina, stanujoča Ulica Mikloša Kuzmiča 29, Murska Sobota, EMŠO
0604960505460 in Horvat Branko, stanujoč Ulica Mikloša Kuzmiča 29, Murska Sobota, EMŠO 3004956500369, pridobila po
kupoprodajni pogodbi z dne 21. 7. 2004
in aneksu h kupoprodajni pogodbi z dne
12. 8. 2004, oboje sklenjeno z prodajalcem
Mesarič Francem mlajšim, Zvezna ulica 1,
Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice
Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, matična številka 5063345, za
zavarovanje bodoče in pogojene izvršljive
denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s
pripadki.
SV 1043/04
Ob-24864/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 1043/04 z dne 15. 9.
2004, je bilo stanovanje v stanovanjski soseski SŠ 3/4 Podutik stanovanjske enote in
garaže št. obj. 11/A, 2,5 sobno, pritličje, št.
stan. 6, v skupni izmeri 67,81 m2 in garaža
G-3, last zastaviteljice Nataše Ozvatič, roj.
16. 1. 1970, Krivec 3, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Lili Mihelčič, Robova ulica
24, Vir, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 12.000 EUR s pripadki.
SV 1625/04
Ob-24866/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik,
opr. št. SV 1625/04 z dne 14. 9. 2004, je bilo
za zavarovanje denarne terjatve v višini 6.600
EUR, s 1,5% mesečno obrestno mero in vsemi ostalimi pripadki ter morebitnimi stroški,
ki bi jih posojilodajalec imel z uveljavljanjem
vračila terjatve, ki zapade v plačilo najkasneje
14. 8. 2007, zastavljeno stanovanje št. 115 v
izmeri 31,34 m2, ki se nahaja v XI. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Ljubljana,
Glavarjeva ulica 49, stoječega na parceli št.
33/3, 37/1 in 36, k.o. Bežigrad, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih delih, prostorih in napravah, ki je v
lasti zastaviteljice Andreje Gicić, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 7. 2004,
sklenjene med njo kot kupovalko in Angelco
Pust kot prodajalko, vse v korist zastavnega
upnika Fantasy 2000, podjetje za ﬁnance in
posredovanje, d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom Ljubljana, Trg Ajdovščina 1,
matična številka 5354013.
SV 1628/04
Ob-25002/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 1628/04 z dne 14. 9. 2004, je
bilo, za zavarovanje denarne terjatve v višini
518.000 EUR, z obrestno mero 3 mesečni
Euribor + 3.5% p.a. in vsemi ostalimi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, ki zapade
v plačilo najkasneje 11. 2. 2005, zastavljeno
stanovanje v izmeri 84,30 m2, ki se nahaja v
II. nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Ljubljana, Ulica Vide Janežičeve 17,
stoječega na parceli št. 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 199/1, 221, 222, 226, 227,
228, 229, vse k.o. Štepanja vas, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na
skupnih delih, prostorih in napravah, ki je v
lasti zastavitelja Nikolaja Miklića, na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 10. 1991,
sklenjene med njim kot kupcem in SKD Republike Slovenije, Podružnica Ljubljana, kot
prodajalcem, vse v korist zastavne upnice
Factor banke d.d., s sedežem in poslovnim
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naslovom v Ljubljani, Tivolska cesta 48, matična številka 5777011.
SV 1628/04
Ob-25003/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. 1628/04 z dne 14. 9. 2004, je
bilo za zavarovanje denarne terjatve v višini
518.000 EUR, z obrestno mero 3 mesečni
Euribor + 3,5% p.a. in vsemi ostalimi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve, ki zapade
v plačilo najkasneje 11. 2. 2005, zastavljen
lokal št. 13, s prodajno površino 22,41 m2, ki
se nahaja v pritličnem servisnem objektu S-5,
v stanovanjski soseski MS 5/2 Fužine, stoječem na parc. št. 1045/2 k.o. Slape, s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih delih, prostorih in napravah, ki je
v lasti zastavitelja SABA, d.o.o., Ljubljana, na
podlagi pogodbe o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja, sklenjene dne 12. 12. 2002, med
njo in Nikolajem Mikličem, vse v korist zastavne upnice Factor Banke d.d., s sedežem
in poslovnim naslovom v Ljubljani, Tivolska
cesta 48, matična številka 5777011.

Objave sodišč
Stečajni postopki in
likvidacije
St 14/99
Os-24577/04
To sodišče je s sklepom z dne 6. 9. 2004,
opr. št. St 14/99, zaključilo stečajni postopek
nad stečajno maso dolžnika HOT, hoteli
– turizem d.d., Postojna, v stečaju, Jamska cesta 28, Postojna.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 9. 2004
St 1/93
Os-24578/04
To sodišče preklicuje narok za izvolitev nadomestnih članov upniškega odbora
stečajnega dolžnika Slavnik International
d.o.o. Koper – v stečaju, razpisan na dan
27. 9. 2004 ob 8.45 v razpravni dvorani tega
sodišča št. 132/I. Narok za izvolitev nadomestnih članov upniškega odbora stečajnega dolžnika se ponovno določi na dan
11. 10. 2004 ob 8.45, v razpravni dvorani
tega sodišča št. 132/I.
Upniki lahko na naroku glasujejo osebno (oziroma po zakonitem zastopniku) ali
po pooblaščencu, ki se izkaže z overjenim
notarskim pooblastilom.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 9. 2004
St 133/2004
Os-24579/04
To sodišče je s sklepom St 133/2004
dne 7. 9. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kassel inženiring, mizarstvo in trgovina d.o.o., Dolenjska cesta
24, Ljubljana, matična številka 5839254,
šifra dejavnosti 20.510.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
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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 29. 11. 2004 ob 10.30, soba 368/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2004

upnike obvešča, da se lahko iz stečajne
mase nanje prenese neizterjana terjatev do
lastnice podjetja Liljane Pejić, ki je po stanju
na dan 31. 12. 1999 znašala 62,183.073,94
SIT. Terjatev je po navedbah stečajnega upravitelja slaba, a jo je kljub temu po
mnenju stečajnega senata treba ponuditi
upnikom v prevzem. Soglasje za prevzem
terjatev naj upnik, ki se bo za to odločil, stečajnemu senatu sporoči s pisno vlogo v roku
15 dni od objave tega oklica. O prenosu
terjatve bo odločeno ob zaključku postopka.
Ostale podatke o zgoraj navedeni terjatvi
lahko upniki dobijo pri stečajnem upravitelju
Gorazdu Zemljariču (tel. 25-23-304).
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 2004

St 16/2004
Os-24580/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
16/2004 z dne 14. 7. 2004 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom ELITEX
Proizvodnja in trgovina d.o.o., Cesta v
Gorice 36, Ljubljana in njegovimi upniki, po
kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
– terjatev razreda A se pod odložnim pogojem potrjene prisilne poravnave konvertira v lastniški kapital,
– terjatve razreda B v višini 20% v roku
enega leta po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, pri tem, da se za
čas od 13. 2. 2004 dalje do plačila terjatve
upnikov ne obrestujejo,
– za terjatve razreda C se položaj upnikov tudi po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 13. 2. 2004, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
drugi koloni (ugotovljene terjatve) priloge
»Tabela 2« k sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati
v višini, navedeni v četrti koloni priloge in v
roku iz 2. točke izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik Karanta Ljubljana d.o.o. svojo
terjatev v višini 28,726.234,60 SIT na dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register v skladu
s sklepom o povečanju osnovnega kapitala
s stvarnimi vložki z dne 10. 5. 2004.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
14. 7. 2004. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 26. 7.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2004

St 60/2004
Os-24583/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 60/2004 z dne 2. 9. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Igorjem Turkom s ﬁrmo
Turk Igor s.p., Drobno kovinska obrt na
terenu, Maribor, Raičeva ulica 10, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5664695, šifra njegove dejavnosti pa 1111.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 2004

St 71/2004
Os-24581/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Network Twentyone d.o.o., Koprska 106b, Ljubljana, za dne 26. 10. 2004
ob 11.30 v prostorih tukajšnjega sodišča,
Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2004
St 71/2002
Os-24582/04
Stečajni senat stečajnega dolžnika
Transfer, Družba za trgovino in storitve
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Linhartova,

2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2004
St 50/2004
Os-24587/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 50/2004 z dne 2. 9. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Željkom Hribarjem s ﬁrmo
Gostilnica Puccini, Željko Hribar s.p., Partizanska 3–5, Maribor, ker je premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti. Matična številka dolžnika je 5701564,
šifra njegove dejavnosti pa 55.302.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 2004

St 45/2004
Os-24584/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 45/2004 z dne 2. 9. 2004 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Štefanom Somerjem s
ﬁrmo Somer Štefan »A.R.O.S.« – avto-taxi ter objavljanje reklamnih oglasov na
svetlobnem panoju s.p., Koroška cesta
18, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Matična številka dolžnika je 5291012, šifra njegove dejavnosti pa 3.101.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 2004

St 8/2004
Os-24588/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dolžnika Viper, Trgovina na debelo v tranzitu
d.o.o. – v stečaju, Kaninska vas 4/19, Bovec, zunaj naroka, dne 6. 9. 2004, sklenilo:
stečajni postopek zoper stečaja dolžnika
Viper, Trgovina na debelo v tranzitu, d.o.o.,
Kaninska vas 4/19, Bovec, davčna številka
65457749, matična številka 1470795 ter šifra dejavnosti 51.190.
V sodni register tega sodišča se pri registrskem vložku št. 10395800, matična številka 1470795, vpiše pravnomočen sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa v
sodni register dolžnik preneha in se zbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Narok za preizkus terjatev določen s
sklepom tega sodišča St 8/2004 z dne 18. 6.
2004 za dne 10. 9. 2004 se prekliče.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od objave tega sklepa. Morebitno pritožbo
se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v osmih
dneh od prejema pisnega odpravka tega
sklepa oziroma od nabitja sklepa na sodno
desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 9. 2004

St 84/2003
Os-24585/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Lončar Veljko s.p., Montaža
in vzdrževanje kovinskih konstrukcij in
njihovih delov, Maribor, se v skladu z 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2004

St 21/95
Os-24589/04
To sodišče vse upnike obvešča, da bo
v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Kraš – Planika, Podjetje za proizvodnjo in predelavo mleka, kremnih ploščic
in namazov, d.o.o., Kobarid – v stečaju,
Gregorčičeva 32, Kobarid, 3. narok za preizkus terjatev dne 6. 10. 2004 ob 8.30, v
razpravni dvorani št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 9. 2004

St 64/2003
Os-24586/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Milan Kristl s.p., Posredovanje in
zastopanje Comecom Trade, Prvomajska 9a, Maribor, se v skladu s 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.

St 33/2003
Os-24590/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Obrtna zadruga Metlika z.o.o.
– v stečaju, Metlika, Poslovni center – Kidričevo naselje vabi vse upnike na narok
za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev dne 10. 11. 2004 ob 9. uri v sobi 108
tega sodišča.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča v sobi št. 15 vsak delovni dan med
uradnimi urami od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 9. 9. 2004
St 21/2004
Os-24591/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom POMPE družba za storitve,
inženiring in trgovino d.o.o., Zechnerjeva
ulica 14, Ptuj, ki bo dne 13. 10. 2004, ob
12. uri, v sobi 26/II, tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča v sobi 20/I, v času uradnih ur
– vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi od 13.
do 16. ure.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 9. 2004
St 29/2001
Os-24621/04
Narok za obravnavanje osnutka za glavno delitev stečajne mase v stečajnem postopku nad dolžnikom Almira, Alpska modna industrija, d.d. – v stečaju, Jalnova
cesta 2, Radovljica, bo dne 29. 10. 2004 ob
9. uri v sobi 113/I tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno
razdelitev v času uradnih ur v stečajni pisarni
– soba št. 6 v pritličju tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 9. 2004
St 89/2004
Os-24622/04
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 89/2004 z dne 9. 9. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Medikament d.o.o., Preradovičeva ul. 20/a, Maribor, matična številka: 5563887000, davčna
številka: 17728401.
Odslej ﬁrma glasi: Medikament d.o.o.,
Preradovičeva ul. 20/a, Maribor, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetu 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 stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
26. 1. 2005 ob 9. uri, soba št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 9. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2004
St 35/2004
Os-24623/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 35/2004 z dne 9. 9. 2004 zaključilo stečajni postopek proti stečajnemu dolžniku
OLJKA Trgovsko podjetje d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ruska ul. 9, ker premoženje,
ki je prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka in je tudi
neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Višje sodišče v Mariboru v roku 15 dni po
objavi tega sklepa. Pritožbo je treba vložiti
v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000
Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 2004

St 21/2002
Os-24624/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2002 z dne 10. 9. 2004 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A)
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
BTB – Trgovina, posredovanje in organiziranje transportov Barbara Pavlič s.p.,
Šalovci 48 – v stečaju.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 9. 2004
St 27/2004
Os-24711/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 27/2004 sklep z
dne 9. 9. 2004:
Poravnalni senat na osnovi načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po čl. 47 ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po čl. 43 in 44/II ZPPSL, v skladu z dol. čl. 52 ZPPSL razpisuje narok za
prisilno poravnavo med dolžnikom: PLAM,
Trgovina in elektrostoritve d.o.o., Celjska
34, Rogaška Slatina, ki bo dne 27. oktobra
2004 ob 10. uri v sobi št. 106/I. tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko predlog ﬁnančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 9. 2004
St 20/2004
Os-24712/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 20/2004 sklep z dne 10. 9. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
»TEAMY« – Čiščenje in gradbene storitve
Murko Slavko s.p., Koželjskega 3, Velenje
– v stečaju (matična številka: 1595156, ID
št. za DDV: SI89355539), se zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL, saj ni premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso.
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 o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: »TEAMY«
– Čiščenje in gradbene storitve Murko Slavko s.p., Koželjskega 3, Velenje – v stečaju
(matična številka: 1595156, ID št. za DDV:
SI89355539), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 9. 2004
St 55/2004
Os-24713/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 55/2004 sklep z dne 9. 9. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
BRAND Branimir Brezovšek s.p., Zadobrova 33, Škofja vas – v stečaju (matična številka: 1056930, ID št. za DDV:
SI57826137), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.

Št.

101 / 17. 9. 2004 /

Stran

6363

2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije ter se hkrati prekliče I.
narok za preizkus terjatev, razpisan za dne
13. oktobra 2004 ob 13. uri, soba št. 106/I
Okrožnega sodišča v Celju.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: BRAND Branimir Brezovšek s.p., Zadobrova 33, Škofja
vas – v stečaju (matična številka: 1056930,
ID št. za DDV: SI57826137), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 9. 2004
St 53/2004
Os-24714/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 53/2004 sklep z dne 13. 9. 2004:
I. To sodišče Celju je dne 15. 6. 2004 ob
8. uri prejelo priporočeno po pošti predlog
za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: A.P. MAROLT – Marolt Mihael s.p., Avtoprevozništvo, Letuš 66, Šmartno ob Paki,
z dne 14. 6. 2004 in je dne 13. 9. 2004 ob
12. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: A.P. MAROLT – Marolt Mihael s.p.,
Avtoprevozništvo, Letuš 66, Šmartno ob
Paki (matična številka: 5359632, ID št. za
DDV: SI55682731).
Odslej se ﬁrma glasi: A.P. MAROLT
– Marolt Mihael s.p., Avtoprevozništvo, Letuš 66, Šmartno ob Paki (matična številka:
5359632, ID št. za DDV: SI55682731) – 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
terjate 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
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v
teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova 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 42153-7110006-53000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. decembra 2004 ob 10.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 13. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2004

Stran
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St 56/2004
Os-24715/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 56/2004 sklep z dne 13. 9. 2004:
I. To sodišče je dne 16. 6. 2004 ob 14.30
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Instalaterstvo parnega, vodnega in zračnega ogrevanja Dečko Rudolf s.p., Cesta padlih aktivistov
NOV 11, Rogaška Slatina, z dne 16. 6. 2004
in je dne 13. 9. 2004 ob 9.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Instalaterstvo
parnega, vodnega in zračnega ogrevanja
Dečko Rudolf s.p., Cesta padlih aktivistov
NOV 11, Rogaška Slatina (matična številka:
5136747, ID št. za DDV: SI71065385).
Odslej se ﬁrma glasi: Instalaterstvo
parnega, vodnega in zračnega ogrevanja
Dečko Rudolf s.p., Cesta padlih aktivistov
NOV 11, Rogaška Slatina (matična številka:
5136747, ID št. za DDV: SI71065385) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, štev.
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 terjate 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 žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova 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 transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-56000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. decembra 2004 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 13. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2004
St 57/2004
Os-24716/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 57/2004 sklep z dne 13. 9. 2004:
I. To sodišče je dne 16. 6. 2004 ob 14.30
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Trgovina, posredništva, storitve »TEAM TRADE«,
Tomaž Ratej s.p., Čopova ulica 23, Celje,
ki ga zastopa pooblaščenka Alenka Pečnik, odvetnica iz Celja, z dne 24. 5. 2004
in je dne 13. 9. 2004 ob 11. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Trgovina,
posredništva, storitve »TEAM TRADE«,
Tomaž Ratej s.p., Čopova ulica 23, Celje
(matična številka: 1597272, ID št. za DDV:
SI57882029).
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Odslej se ﬁrma glasi: Trgovina, posredništva, storitve »TEAM TRADE«, Tomaž Ratej
s.p., Čopova ulica 23, Celje (matična številka: 1597272, ID št. za DDV: SI57882029)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
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 terjate 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 žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova 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 transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-57000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. decembra 2004 ob 9.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 13. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2004
St 58/2004
Os-24717/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 58/2004 sklep z dne 13. 9. 2004:
I. To sodišče je dne 18. 6. 2004 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
ZBIL, Gradbeništvo, proizvodnja, trgovina
d.o.o., Spodnje Sečovo 85a, Rogaška Slatina, z dne 14. 6. 2004 in je dne 13. 9. 2004
ob 14. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: ZBIL, Gradbeništvo, proizvodnja,
trgovina d.o.o., Spodnje Sečovo 85a, Rogaška Slatina (matična številka: 5796962,
ID št. za DDV: SI58468528).
Odslej se ﬁrma glasi: ZBIL, Gradbeništvo, proizvodnja, trgovina d.o.o., Spodnje
Sečovo 85a, Rogaška Slatina (matična številka: 5796962, ID št. za DDV: SI58468528).
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
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 terjate 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 številka
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
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 transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-58000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. decembra 2004 ob 14.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 13. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2004
St 61/2004
Os-24718/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 61/2004 sklep z dne 13. 9. 2004:
I. To sodišče je dne 23. 6. 2004 ob 8. uri
prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: AQI
TEAM, Kropf Andrej s.p., Mestni trg 18, Slovenske Konjice, ki ga zastopa pooblaščenec Aleš Maček, odvetnik iz Celja, z dne
21. 6. 2004 in je dne 13. 9. 2004 ob 11.30
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
AQI TEAM, Kropf Andrej s.p., Mestni trg
18, Slovenske Konjice (matična številka:
1280414, ID št. za DDV: SI29796393).
Odslej se ﬁrma glasi: AQI TEAM, Kropf
Andrej s.p., Mestni trg 18, Slovenske Konjice (matična številka: 1280414, ID št. za
DDV: SI29796393) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
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 terjate 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 žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova 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
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na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-61000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. decembra 2004 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 13. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2004
St 62/2004
Os-24719/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 62/2004 sklep z dne 13. 9. 2004:
I. To sodišče je dne 23. 6. 2004 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Trgovina Breda Klemen s.p., Vešeniška cesta 5, Slovenske Konjice, in je dne 13. 9.
2004 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Trgovina Breda Klemen s.p.,
Vešeniška cesta 5, Slovenske Konjice
(matična številka: 1670115, ID št. za DDV:
SI80585493).
Odslej se ﬁrma glasi: Trgovina Breda
Klemen s.p., Vešeniška cesta 5, Slovenske
Konjice (matična številka: 1670115, ID št. za
DDV: SI80585493) – 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 terjate 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 številka
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
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 transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-62000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. decembra 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 13. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2004
St 63/2004
Os-24720/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 63/2004 sklep z dne 13. 9. 2004:
I. To sodišče je dne 24. 6. 2004 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
ARKOM, Servis, trgovina storitve d.o.o., Cesta VII/8, Velenje, z dne 22. 6. 2004 in je

dne 13. 9. 2004 ob 13.00 uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: ARKOM, Servis,
trgovina storitve d.o.o., Cesta VII/8, Velenje (matična številka: 5597064, ID št. za
DDV: SI46031537).
Odslej se ﬁrma glasi: ARKOM, Servis,
trgovina storitve d.o.o., Cesta VII/8, Velenje
(matična številka: 5597064, ID št. za DDV:
SI46031537) – 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 terjate 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
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 42153-7110006-63000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. decembra 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 13. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2004
St 65/2004
Os-24721/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 65/2004 sklep z dne 13. 9. 2004:
I. To sodišče je dne 28. 6. 2004 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
BE-KO, Storitveno podjetje d.o.o., Prešernova 9, Celje, ki ga zastopa pooblaščenec
Dušan Korošec, odvetnik iz Celja z dne 1. 6.
2004 in je dne 13. 9. 2004 ob 15. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: BE-KO,
Storitveno podjetje d.o.o., Prešernova 9,
Celje (matična številka: 5390621, ID št. za
DDV: SI43981488).
Odslej se ﬁrma glasi: BE-KO, Storitveno podjetje d.o.o., Prešernova 9, Celje
(matična številka: 5390621, ID št. za DDV:
SI43981488) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
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 terjate 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 številka
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
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 transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-65000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. decembra 2004 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 13. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2004
St 70/2004
Os-24722/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 70/2004 sklep z dne 13. 9. 2004:
I. To sodišče je dne 14. 7. 2004 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog
za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Maco gostinstvo-trgovina Marjan
Budiša s.p., Cesta na kmetijsko šolo 2,
Šentjur in je dne 13. 9. 2004 ob 10. uri
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Maco gostinstvo-trgovina Marjan Budiša s.p., Cesta na kmetijsko šolo 2, Šentjur (matična številka: 5052195, ID št. za
DDV: SI46022856).
Odslej se ﬁrma glasi: Maco gostinstvo-trgovina Marjan Budiša s.p., Cesta na
kmetijsko šolo 2, Šentjur (matična številka:
5052195, ID št. za DDV: SI46022856) – 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 terjate 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 žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova 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
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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 transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-70000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. decembra 2004 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 13. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2004
St 72/2004
Os-24723/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 72/2004 sklep z dne 13. 9. 2004:
I. To sodišče je dne 20. 7. 2004 ob 11.20
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: DARJAN,
Trgovinsko podjetje d.o.o., Partizanska 13,
Žalec, ki ga zastopa pooblaščenka Jasmina Gričnik, odvetnica iz Žalca, z dne 18. 7.
2004 in je dne 13. 9. 2004 ob 10.30 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: DARJAN,
Trgovinsko podjetje d.o.o., Partizanska
13, Žalec (matična številka: 5815401, ID št.
za DDV: SI80490352).
Odslej se ﬁrma glasi: DARJAN, Trgovinsko podjetje d.o.o., Partizanska 13, Žalec
(matična številka: 5815401, ID št. za DDV:
SI80490352) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
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 terjate 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 žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova 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 transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-72000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. decembra 2004 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 13. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2004
St 15/2004
Os-24724/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 15/2004 sklep z
dne 9. 9. 2004:
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Poravnalni senat na osnovi načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v
skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
M&C KOROŠEC, Nizkogradnja, hidrogradnja in gradbena mehanizacija Korošec Marjan s.p., Ložnica pri Žalcu 43,
Žalec, ki bo dne 27. oktobra 2004 ob 8.30 v
sobi št. 106/I. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog ﬁnančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 9. 2004
St 60/2004
Os-24725/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 60/2004 sklep z dne 10. 9. 2004:
1. To sodišče je dne 22. 6. 2004 ob 13.55
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Oberžan
Aleksander, Elektroservis instalacij s.p., Erjavčeva ul. 35, Celje, z dne 22. 6. 2004 in je
dne 8. 9. 2004 ob 10. uri stečajni postopek
nad dolžnikom: Oberžan Aleksander, Elektroservis instalacij s.p., Erjavčeva ul. 35,
Celje (matična št.: 5516086, ID št. za DDV:
SI19514433), se začne in takoj zaključi v
skladu z določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega 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: Oberžan Aleksander, Elektroservis instalacij s.p., Erjavčeva ul. 35, Celje (matična št.: 5516086,
ID št. za DDV: SI19514433), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 9. 2004
St 59/2004
Os-24851/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 59/2004 sklep z dne 13. 9. 2004:
I. To sodišče je dne 18. 6. 2004 ob 9.41
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Cvetličarstvo Rudnik Mihaela s.p., Mariborska 45,
Celje in je dne 13. 9. 2004 ob 16. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Cvetličarstvo Rudnik Mihaela s.p., Mariborska 45,
Celje (matična številka: 5014365, ID št. za
DDV: SI78979412).
Odslej se ﬁrma glasi: Cvetličarstvo
Rudnik Mihaela s.p., Mariborska 45, Celje
(matična številka: 5014365, ID št. za DDV:
SI78979412) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
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 terjate 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 žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova 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 42153-7110006-59000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. decembra 2004 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 13. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2004
St 38/2004
Os-24853/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 38/2004 sklep z dne 14. 9. 2004:
I. To sodišče je dne 11. 5. 2004 ob 13.35
prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Romih Franc, »Erplesk« s.p., Breg pri Polzeli
79c, Polzela, z dne 11. 5. 2004 in je dne
14. 9. 2004 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Romih Franc, »Erplesk« s.p., Breg pri Polzeli 79c, Polzela
(matična številka: 5485833, ID št. za DDV:
SI64488705).
Odslej se ﬁrma glasi: Romih Franc, »Erplesk« s.p., Breg pri Polzeli 79c, Polzela
(matična številka: 5485833, ID št. za DDV:
SI64488705) – 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
terjate 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 žiro računa ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
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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 transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-38000004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. decembra 2004 ob 13.uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 14. 9.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 9. 2004

Izvršbe
In 04/31
Os-22505/04
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe tudi z drugim izvršilnim sredstvom tega
sodišča opr. št. In 04/31 z dne 15. 4. 2004,
se v korist upnika: SZ Atrij z.o.o., Lava 7,
Celje, zaradi izterjave 244.149 SIT s pp, v
skladu z 211/III členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer stanovanja št. 11, v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ul. Miloša
Zidanška 8/b, Šentjur, v izmeri 55,35 m2,
ki v naravi obsega sobo v izmeri 12,60 m2,
sobo v izmeri 17,22 m2, kuhinjo v izmeri 10,56 m2, kopalnico v izmeri 4,10 m2,
hodnik v izmeri 6,30 m2, balkon v izmeri
3,22 m2 in druge prostore v izmeri 1,37 m2,
ki je last dolžnika Jožeta Gajška, stan. Ul.
Miloša Zidanška 8/b, Šentjur. Zapisnik o
rubežu ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi. Z zaznambo sklepa pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi
proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko
pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 3. 8. 2004
In 2003/00269
Os-15803/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00269
z dne 25. 3. 2004, je bil dne 10. 5. 2004
opravljen v korist upnice Zdenke Kodek,
Zoisova ulica 13, Kranj, ki jo zastopa odvetnik Tomaž Čad iz Ljubljane, proti dolžniku Matjažu Kodeku, Trg Prešernove
brigade 2, Kranj, zaradi izterjave 43.000
EUR s pripadki, rubež nepremičnine –
dolžnikovega solastnega deleža na nepremičnini, to je dvosobnem stanovanju s
kabinetom št. 14 in kletjo v II. nadstropju
stanovanjskega bloka v Kranju, Trg Prešernove brigade 2 (objekt 17A), v izmeri
73,01 m2, ki stoji na parc. št. 347 in 348,
k.o. Primskovo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 31. 5. 2004
Z 310/2002
Os-24735/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Kranju, opr. št. Z 310/2000 z dne 20.
6. 2002, je bilo trisobno stanovanje št. 1
v pritličju večstanovanjskega objekta v
Bistrici pri Tržiču, Deteljica 13, v skupni
izmeri 79,15 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri 12,22 m2, hodnik v izmeri 4,10 m2,
shrambo v izmeri 4,37 m2, sobo v izmeri
17,33 m2, WC v izmeri 1,63 m2, sobo v izmeri 10,98 m2, kopalnico v izmeri 4,15 m2,

sobo v izmeri 13,15 m2, balkon v izmeri
2,52 m2, in klet, k stanovanju pa pripada
tudi solastniški delež na vseh skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in funkcionalnem zemljišču, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo in ga je zastavna dolžnica Jana
Šparovec, roj. 25. 3. 1996, Zg. Duplje 26,
Naklo, pridobila po prodajni pogodbi z dne
24. 5. 2002, ki jo je sklenila z Miroslavom
Mavrom, roj. 30. 5. 1952 in Štefanijo Maver
Vidali, roj. 13. 8. 1956, oba Deteljica 13,
Tržič, na naroku dne 4. 7. 2002 zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 258 z dne
7. 6. 2002, v višini 4,000.000 SIT s pripadki, v korist upnice Zveze hranilno kreditnih
služb Slovenije, p.o., Ljubljana, Miklošičeva
4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 2. 2003
In 2003/00951
Os-5066/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 9. 2003, opr. št. In 2003/00951,
je bil dne 23. 1. 2004 opravljen v korist upnika Vižintin Uroša, Celovška c. 179, Ljubljana, rubež stanovanja št. 36, v III. nadstropju Grablovičeva 36, Ljubljana, v izmeri
44,15 m2, last dolžnice Stuhne Jožice, Grablovičeva 36, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 2. 2004
In 03/00286
Os-24183/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 15. 7.
2003, opr. št. In 03/00286, je bil dne 5. 7.
2004 opravljen rubež nepremičnine, in sicer
stanovanja št. 20 v skupni izmeri 130,12 m2,
na naslovu Veluščkova ulica 7, Maribor, ki
leži na parc. št. 520, 521 in 522, k.o. Maribor – Grad.
Stanovanje obsega:
– I. nadstropje: predprostor v izmeri
8,10 m2; kopalnica – WC v izmeri 5,95 m2;
garderoba v izmeri 4,15 m2; soba v izmeri
13,30 m2; soba v izmeri 12,70 m2;
– II. nadstropje: vetrolov v izmeri 2,70 m2;
utility – WC v izmeri 2,35 m2; predprostor v
izmeri 7,90 m2; kuhinja v izmeri 6,75 m2;
dnevna soba z jedilnico v izmeri 24,24 m2;
balkon v izmeri 1,91 m2;
– III. nadstropje: atelje v izmeri 31,15 m2;
terasa v izmeri 6,82 m2;
– kletna shramba v izmeri 2,10 m2;
v korist upnika Miriada ﬁnančne storitve
d.o.o. – v stečaju, s sedežem Slomškov trg
18, Maribor.
Z razglasitvijo in objavo zapisnika o rubežu na oglasni deski sodišča in v Uradnem
listu RS, pridobi upnik zastavno pravico na
nepremičnini.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 8. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 03/00234
Os-23363/04
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika Keros d.o.o., Tržišče 12/a,
Rogaška Slatina, ki ga zastopa odvetnica
Simona Preininger iz Šmarja pri Jelšah, proti
dolžniku Štiftar Andreju, nazadnje stanujočem Kamniška c. 15, Rodica, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila
1,724.117 SIT, dne 19. 8. 2004 sklenilo:
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dolžniku Andreju Štiftarju, sedaj neznanega prebivališča, se postavi začasno zastopnico, odvetnico Jagodo Cujnik, Ljubljanska 76, Domžale.
Začasna zastopnica ima v postopku,
za katerega je postavljena, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice
in dolžnosti ima začasna zastopnica dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 8. 2004
IV I 2000/08630
Os-22793/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134/b,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper dolžnika Keranović
Nijaza, Ul. 28. maja 75, Ljubljana, zaradi
izterjave 55.689 SIT s pp, dne 19. 7. 2004
sklenilo:
dolžniku Nijazu Jerabivuću se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Kenda Oražem Anko, Slovenska 55/c,
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 19. 7. 2004
P 3098/2003
Os-22866/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Slovenica Zavarovalniška hiša d.d., Celovška 206, Ljubljana, ki
jo zastopa Odvetniška družba Dernovšek
o.p. – d.n.o., zoper toženo stranko Igorja
Šemeta, Tržaška c. 69, Ljubljana, zaradi
plačila 8,979.930,20 SIT, dne 23. 6. 2004
sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki se
imenuje odvetnico Biserko Avsec, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v predmetni zadevi zastopala toženo stranko od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec, ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je toženi stranki postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2004
I P1 289/2003
Os-23362/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Maji Jurić, v pravdni zadevi tožeče stranke Kulturni dom Španski
borci, Zaloška 61, Ljubljana, ki ga zastopa
Bojana Hočevar Frantar, odvetnica iz Ljubljane, proti toženi stranki 1. Ivo Janežič,
Trubarjeva cesta 14, Grosuplje (začasen
naslov v tujini: Ljubljanska 27, Karlovac,
Hrvaška), 2. Tjaša Janežič, Apihova 20,
Ljubljana, (sedaj neznanega prebivališča),
zaradi plačila 210.000 SIT, dne 3. 8. 2004
sklenilo:
drugotoženi stranki Tjaši Janežič, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I P1 289/2003 postavi začasno zastopnico,
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odvetnico Cej Marijo, Slovenska cesta 28,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala drugotoženo stranko, dokler
drugotožena stranka ali njen pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2004
I 2003/10916
Os-12307/04
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Dragu
Sodnji, stan. Kardeljeva 73, Maribor, v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor
d.d., s sedežem v Mariboru, Cankarjeva 3,
zaradi izterjave denarne terjatve 719.866,50
SIT s pp., postavilo začasnega zastopnika,
odvetnika Nenada Zečevića, Svetozarevska
10, Maribor, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od 16. 4. 2004
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler Center za socialno delo Maribor, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil zakonitega
zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2004
In 2003/00124
Os-19222/04
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici
Ester Debernardi Pavliha v izvršilni zadevi
opr. št. In 2003/00124, upnice Adriatic, Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska c. 3a,
Koper, zoper dolžnika Rovčanin Hasana,
sedaj neznanega bivališča v tujini, zaradi
izterjave 1,036.792 SIT s pp, na podlagi petega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ, sklenilo:
dolžniku Rovčanin Hasanu se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Giani Flego
iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
oziroma njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 7. 2004

Oklici dedičem
D 63/2003
Os-24734/04
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Kaligarič Ani, upokojenki,
roj. 1. 10. 1909, državljanki Republike Slovenije, vdovi, nazadnje stanujoči v Cetorah
št. 26 in umrli dne 8. 1. 2003 in ni zapustila
oporoke.
Oklic je za zap. vnuka Kaligarič Robija,
roj. 23. 1. 1965 v Kopru, državljana Republike Slovenije, stanujočega v Cetorah št. 26,
trenutno stanujočega v ZDA, za katerega
preostali dediči ne vedo naslova, kateri naj
se v roku enega leta od objave oklica priglasi tukajšnjemu sodišču.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 11. 9. 2003
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 909/2004
Rg-19492/04
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Roterm, Trgovina in storitve,
d.o.o., Teharska cesta 4, Celje, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 22. 3. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenici
Črešnar Ivici stan. Gozdarska ulica 011,
Ruše, ki prevzame 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 30. 6. 2004
Srg 1227/2004
Rg-23662/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Povečava Zupančič & Zupančič, podjetje za promet z nepremičninami
d.n.o. Celje, Stegenškova 10, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 21. 6. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Zupančič Francu, stan. Celje, Stegenškova 10 in Zupančič Romanu, stan.
Ljubljana, Velika čolnarska 8, 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 26. 8. 2004
Srg 989/2004
Rg-22788/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Zeleni breg d.o.o., poslovno
svetovanje, Črni Kal 62, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/6571/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 8. 7. 2004.
Družbenik Puckering Eric, stanujoč Beckenham, 191 Worsley Bridge Road, Velika
Britanija, izjavlja, da je družba malo poslovala, nima zaposlenih delavcev in tudi nima
nobenih neurejenih oziroma neplačanih obveznosti ali neurejenih razmerij do delavcev
ter nima nikakršnih neporavnanih denarnih
obveznosti ali obveznosti do izpolnitve kakršnekoli druge obligacije. Družbenik v celoti solidarno prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih neporavnanih obveznosti družbe, če bi se le te pojavile in jih
bo poravnal solidarno iz svojega osebnega
premoženja.

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se osnovni kapital družbe in eventualna druga sredstva prenesejo na družbenika.
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 19. 8. 2004
Srg 1211/2004
Rg-23348/04
Družba Numerik, Podjetje za investicije, projektiranje in trgovino d.o.o., Škofja
Loka, s sedežem Podlubnik 270, Škofja
Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/04077/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Šter
Iztok, Podlubnik 270, Škofja Loka.
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 26. 8. 2004
Srg 04302/2004
Rg-19404/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Finist d.o.o.,
ﬁnančni inženiring, Ljubljana, Cankarjeva 3,
ki jo zastopa odvetnica Irena Kočevar iz
Ljubljane, objavlja sklep:
Finist d.o.o. ﬁnančni inženiring, Ljubljana, Cankarjeva 3, reg. št. vl. 1/18533/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Macura Marko, Ljubljana,
Prešernova 2, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2004
Srg 03264/2004
Rg-20272/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Emporia,
mešano podjetje za trgovino, proizvodnjo,
zastopanje in storitve d.o.o., Ljubljana, Dobovičnikova ulica 78, ki jo zastopa odvetnica
Alenka Mejak Pelan, objavlja sklep:
Emporia, mešano podjetje za trgovino
proizvodnjo, zastopanje in storitve d.o.o.
Ljubljana, Dobovičnikova ulica 78, reg.
št. vl. 1/19879/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 21. 4.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Marjetka Arnautovska,
Ljubljana, Vodnikova cesta 79 A in Pahor
Maja, Dobovičnikova ulica 78, Vrhnika, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na Majo Pahor.
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 13. 7. 2004
Srg 5959/2004
Rg-23329/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Anra, Finančno
računovodski servis d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 264, ki ga zastopa odvetnik Miha
Martelanc iz Ljubljane, objavlja sklep:
Anra, Finančno računovodski servis
d.o.o., Ljubljana, Celovška 264, reg. št.
vl. 1/125667/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 7 7.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Odar Mojca, Kranj, Staretova ulica 45, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
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 16. 7. 2004
Srg 6383/2004
Rg-23341/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra družbe Melita market d.o.o. Ljubjana, Plešičeva 6, objavlja sklep:
Melita market d.o.o. Ljubljana, Plešičeva 6, reg. št. vl. 1/04662/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 14. 7. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Bravhar Iztok, Ljubljana,
Ulica Hermana Potočnika 1, 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 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 25. 8. 2004
Srg-07175/2003
Rg-24736/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je po okrožni sodnici Gorše
Mušič Heleni na predlog družbe Carpe Diem
& Co., podjetje za proizvodnjo in trženje
športne opreme d.o.o. Krka, Krka 27, za

prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Carpe
Diem & Co. d.o.o. Krka, Krka 27, objavlja
sklep:
družba Carpe Diem & Co., podjetje za
proizvodnjo in trženje športne opreme
d.o.o. Krka, Krka 27, reg. št. vl. 1/30091/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 9. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Bradeško Jure, Ulica
heroja Marinclja 11, Kočevje; Javornik Borut, Cesta 2. grupe odredov 28, Ivančna
Gorica; Jerše Aleš, Rožna ulica 24, Kočevje; Kotar Javornik Barbara, Krka 27,
Krka in Preložnik Rok, Grošljeva ulica
8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 1,500.000 SIT prenese
v celoti na ustanovitelje Bradeško Jureta,
Javornik Boruta, Jerše Aleša, Kotar Javornik
Barbaro in Preložnik Roka.
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. 12. 2003
Srg-858/2003
Rg-24737/04
Družba Triteh, inženiring d.o.o., Glavni
trg 3, Maribor, reg. št. vl. 1/11179-00, katere
družbenika sta Jug Anton, Ulica Ivana Lola
Ribarja 12, Slovenska Bistrica in Koletnik
Dejan, Pernica 11 e, Pernica, po sklepu
družbenikov družbe z dne 27. 5. 2003 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Jug Anton
in Koletnik Dejan.
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 4. 8. 2003
Srg-401/2003
Rg-24738/04
Družba Editex Saiti & Co. trgovina in
storitve d.n.o., Ulica Petra Podleska 33,
Maribor, reg. št. vl. 1/10719-00, katere družbenika sta Saiti Naser, Koroška cesta 21,
Maribor in Saiti Ramo, Panonska ulica 5/a,
Maribor, po sklepu družbenikov družbe z
dne 10. 3. 2003 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Saiti Naser
in Saiti Ramo.
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 16. 5. 2003
Srg 305/2004
Os-19302/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Št.

101 / 17. 9. 2004 /

Stran

6369

družba Mir skupnost, družba pooblaščenka d.d., Lackova 22, Gornja Radgona, vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča vl. št. 1/02527/00, preneha po skrajšanem postopku ZGD, po sklepih delničarjev
z dne 8. 1. 2003, 20. 1. 2003, 21. 1. 2003,
27. 1. 2003, 14. 2. 2003, 19. 3. 2003, 20. 3.
2003 in 3. 6. 2004.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.
Krištof Gorazd, Stavešinski vrh 4, Spodnji Ivanjci, Šmauc Igor, Ormoška 11/a, Ljutomer, Vogrinec Elizabeta, Ivanjševci ob
Ščavnici 6, Gornja Radgona, Dvanajšček
Danica, Porabska ulica 4, Gornja Radgona, Muršič Jože, Gradiška 574, Pesnica
pri Mariboru, Korošec Ivan, Rožički vrh 6,
Sveti Jurij ob Ščavnici, Žitek Franc, Murski
vrh 49, Radenci, Gorišek Darinka, Ulica
Heroja Mašera Spasiča 4, Maribor, Drašak
Milan, Trotkova 31, Benedikt, Plemenič Janez, Staneta Severja 7, Maribor, Kovačič
Feliks, Murščak 27/a, Radenci, Mauko Sonja, Mala ulica 1, Gornja Radgona, Mulec Marjan, Porabska 2, Gornja Radgona,
Šerbec Ivan, Puconci 141, Habjan Miha,
Cesta talcev 5, Domžale, Lipovec Frančišek, Jezersko 70, Preserje, Majdič Franc,
Negastrn 8, Moravče, Pečko Stanislav, Pot
na Mah 5, Brezovica, Zaletelj Alojz, Peruzzijeva 18, Ljubljana, Hanžekovič Franc,
Bodonci 48, Dubravčič Ana, Loka 108, Tržič, Dubravčič Luka ml., Loka 108, Tržič,
Dubravčič Luka star., Loka 108, Tržič, Dubravčič Marija, Zvirče 56, Tržič, Dubravčič
Milan, Zvirče 56, Tržič, Juvan Stane, Deteljica 4, Tržič, Plaznik Silvo, Sp. Jezersko
18/a, Zg. Jezersko, Cimerman Anton, Plitvica 23, Apače, Fišer Janez, Štajngrova 5/a,
Benedikt, Gaberc Zvonko, Norički vrh 52,
Gornja Radgona, Hajdinjak Milena, Spodnja Ščavnica 16, Gornja Radgona, Hamler
Marija, Porabska 4, Gornja Radgona, Holcapfel Alojz, Žiberci 56, Apače, Kežman Janez, Jurkovičeva 9, Radenci, Križan Jožef,
Stavešinski vrh 41, Spodnji Ivanjci, Hari
Marko, Simoničev breg 14, Gornja Radgona, Celcar Jakob, Črešnjevci 42, Gornja
Radgona, Cep Darinka, Turjanci 16, Radenci, Černjavič Silvester, Kapelska cesta
20, Radenci, Golob Janez, Ptujska cesta
50, Gornja Ragona, Gumilar Majda, Petanjci 48, Tišina, Jaušovec Jakob, Strma ulica
1, Gornja Radgona, Kegl Janez, Žiče 4/a,
Zgornja Ščavnica, Klobasa Miroslav, Mele
5, Radenci, Kralj Marjan, Ihova 65/a, Benedikt, Križan Branko, Zbigovci 30, Gornja
Radgona, Matavž Lidija, Mladinska 126,
Gornja Radgona, Plohl Elizabeta, Apače
149, Apače, Rajk Milena, Prežihova 12,
Gornja Rdgona, Roškar Franc, Ivanjševci
2, Spodnji Ivanjci, Senekovič Branko, Črnci
33, Apače, Sodec Franc, Žepovci 63, Apače, Strmšek Jožef, Trdkova 21, Benedikt,
Topolnik Irena, Slaptinci 2, Sveti Jurij ob
Ščavnici, Zemljič Viktor, Prisojna cesta 6,
Radenci, Žižek Franc, Negova 71, Spodnji Ivanjci, Osojnik Ivan, Cankova 16, Ajlec
Franc, Ivanjševski vrh 13, Spodnji Ivanjci,
Edšidt Boris, Črnci 23, Apače, Frank Martin, Šarhova 61, Maribor, Jaušovec Martin,
Police 62, Gornja Radgona, Kajdič Jožef,
Črnci 23, Apače, Kar Cvetka, Paričjak 23/b,
Radenci, Ketiš Albert, Vrazova 1, Gornja
Radgona, Ketiž Janez, Benedikt 1, Kocbek
Srečko, Očeslavski vrh 40, Spodnji Ivanjci,
Koler Franc, Porabska 10, Gornja Radgo-
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na, Kozar Franc, Maistrov trg 6, Gornja
Radgona, Lesjak Stanislav, Črešnjevci 62,
Gornja Radgona, Lilek Ciril, Porabska ulica
19, Gornja Radgona, Marinič Daniel, Gregorčičeva 4, Radenci, Njivar Feliks, Spodnja Ščavnica 44/a, Gornja Radgona, Peklar
Miroslav, Orehovski vrh 47, Gornja Radgona, Prelec Sonja, Norički vrh 52, Gornja
Radgona, Radič Damir, Vrazova 1, Gornja
Radgona, Rajšp Drago, Kutinci 12, Sveti
Jurij ob Ščavnici, Rantaša Janko, Paričjak
3, Radenci, Recek Elizabeta, Mladinska 5,
Gornja Radgona, Ščavničar Janko, Mele
39, Radenci, Šijanec Alojz, Jamna 11/e,
Sveti Jurij ob Ščavnici, Škafar Ervin, Ravenska 18, Beltinci, Škrobar Drago, Police 107, Gornja Radgona, Tetičkovič Zlata, Porabska 6, Gornja Radgona, Veberič
Alojz, Šratovci 47, Radenci, Vinkovič Jožef,
Bratonci 144, Beltinci, Zemljič Dragica, Prisojna cesta 6, Radenci in Križan Branko,
Zbigovci 30, Gornja Radgona, kot delničarji
prevzemajo obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznostih družbe.
Edino premoženje družbe pooblaščenke
Mir skupnost, družba pooblaščenka d.d., je
11.780 delnic družbe Mir, Mesna industrija Radgona d.d., Gornja Radgona, Lackova 22, z nominalno vrednostjo 10.000 SIT
po delnici. To premoženje delniške družbe
– družbe pooblaščenke, se deli med delničarje tako, da vsak delničar prejme za
eno delnico družbe pooblaščenke po eno
delnico družbe MIR, Mesna industrija Radgona d.d.
Pri tem se upoštevajo aktualni podatki
delniške knjige, ki izkazujejo imetništvo delnic družbe pooblaščenke.
Direktor družbe pooblaščenke je dolžan
preko pristojne borzne hiše na osnovi sklepa o izbrisu družbe pooblaščenke iz sodnega registra prenesti lastništvo delnic družbe
MIR, Mesna industrija Radgona d.d., na posamezne delničarje družbe pooblaščenke v
skladu z navedeno razdelitvijo premoženja
tako, da se bo sprememba lastništva delnic knjižila pri Klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko delničarji, upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od objave
sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 7. 2004
Srg 369/2004

Rg-23358/04

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Feri & Co. Ing, inženirski biro
d.o.o., Murska Sobota, Slovenska ulica
21, ki je vpisana v reg. vložku tega sodišča št. 1/2790/00, matična številka 1934180,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov Kolarič Franca, Zasadi 23,
Kuhar Franca, Radenci, Prisojna cesta 6,
Vukan Aleša, Cvetkova ulica 14, Murska Sobota, Horvat Boruta, Ormož, Raičeva ulica
17 in Golub Nikole, Čakovec, Otona Župančiča 29, z dne 21. 6. 2004.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemajo zgoraj navedeni družbeniki.
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Družbeniki ugotavljajo, da obstaja le
ustanovni kapital na bančnem depozitnem
računu, ki si ga družbeniki sorazmerno z
ustanovitvenimi deleži razdelijo oziroma izplačajo po izbrisu družbe iz sodnega registra.
Proti sklepu družbenikov 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 26. 8. 2004
Srg 650/2004
Rg-22513/04
Družba Medeja, Proizvodnja keramičnih izdelkov, Vrtojba d.o.o., s sedežem
v Vrtojbi, Griči 3 C, 5290 Šempeter pri
Gorici, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, s številko registrskega vložka
1/1099/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov družbe z dne 2.
7. 2004.
Ustanovitelja sta Igor Madon in Nevenka Madon, oba Griči 3A, Vrtojba, 5290
Šempeter pri Gorici, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 8. 2004
Srg 492/2004
Rg-24188/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Jeklotehna - Šterk,
proizvodnja in trgovina Črnomelj d.o.o., Črnomelj, Kočevje 25, objavlja sklep:
družba Jeklotehna - Šterk, proizvodnja in trgovina Črnomelj, d.o.o., Črnomelj, Kočevje 25, vpisana na reg. vl. št.
1-2599/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Jože Šterk, Črnomelj,
Kočevje 25, z ustanovitvenim kapitalom
1,640.800 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 1,640.800
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Šterk Jožeta.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 2. 9. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
OBRTNA ZADRUGA »PREVOZ«, z.o.o.,
Cesta v Kleče 12, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z napisom OBRTNA ZADRUGA PREVOZ z.o.o. LJUBLJANA, Cesta v Kleče 12, v spodnji vrstici je številka
2. gnm-165034

Priglasitveni list
Birsa
Igor,
Branik
98/a,
Branik, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
003126/0487/00-47/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnr-164879
Čepar Robert, Obala 118, Portorož – Portorose, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
059880/1389/02-50/2003, izdana dne 8. 7.
2003. gnl-164710
Držaj
Bojan
s.p.,
Brstje
14/b, Ptuj, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 045357/0314/00-52/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gno-165032
EX -- IN d.o.o., Linhartova cesta 62/a,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
070450/3590/01-34/2000 in obrtno dovolenje z isto številko, izdana dne 28. 6. 2000.
gnz-164546
Golub Darko, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, priglasitveni list, opravilna št.
57-0898/03, izdan dne 15. 12. 2003.
gnx-164623
HarmesQservis d.o.o., Brnčičeva ulica 45, Ljubljana-Črnuče, obrtno dovoljenje, št. 074708, izdano dne 27. 7. 2000.
gnp-164681
Kirn Vladimir, Šmartno 64/a, Šmartno
pri Slov.Gradcu, priglasitveni list, opravilna št. 20-0532/97, izdan dne 1. 2. 1997.
gnq-164705
Kosmina Herta, Komen 118, Komen, priglasitveni list, opravilna št. 48-0732/94, izdan dne 1. 1. 1995. gnz-164621
Mitrović Maja, Smetanova ulica 36,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-7853/2002, izdan dne 4. 11. 2002.
gnr-164779
Šerbinek Miroslav – Avtoodpad s.p., Zg.
Kungota 39, Zgornja Kungota, priglasitveni
list, opravilna št. 065-0311/94, izdan dne
23. 6. 2004. gnl-164610
Vidmar Klemen, Zgornji plavž 14, Jesenice, priglasitveni list, opravilna št. 14-0315/94,
izdan dne 23. 5. 1994. gnk-164886

Potne listine
Aliti Šeribane, Šentiljska ulica 15, Maribor, potni list, št. P00799117, izdala UE
Maribor. gne-165017
Bajrić Alisa, Koželjeva 8/a, Ljubljana, potni list, št. P00873791. gnr-165204
Brlečič
Stanislav,
Ižanska
cesta 268, Ljubljana, potni list, št.
P00028242. gnm-164759
Broz Žižek Erika, Delavska ulica 6, Senovo, potni list, št. P00984014. gnd-164643
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Devetak Kokalj Marija, Kajuhova 1/b,
Izola – Isola, potni list, št. P 00470397.
gnb-164970
Džaﬁć Zekerija, Kersnikova ulica 18, Celje, potni list, št. P00820023.
gnj-164537
Eler Damian, Elerji 21, Škoﬁje, potni
list, št. P00609831. gno-164782
Finci Leskovar Estera, Zlato polje 13, Kranj, potni list, št. P00114581.
gnz-164796
Franca Majda, Hrvatini 147(b, Ankaran – Ankarano, maloobmejno prepustnico, št. AI 135383, izdala UE Koper.
gnm-165209
Gavran Ivica, Kvedrova 7, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00907344.
gnd-164543
Gorišek Grega, Staneta Žagarja
11/b, Radovljica, potni list, št. P00595454. gnz-164971
Gornik Žiga, Vogelna ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. P00183311. gng-164915
Grah Branko, Motovilci 29, Grad, maloobmejno prepustnico, št. AG 000022910.
gnj-164937
Grubelnik Jakob, Razgledna ul. 307a,
Radlje ob Dravi, potni list, št. P00199764.
gnb-164795
Hrga Stanislava, Veluščkova 7, Maribor,
potni list, št. P00366787. gnk-165211
Koprivec Jan, Marezige 35, Marezige,
potni list, št. P00431005. gni-164513
Kos Daniel, Veščica 59B, Murska Sobota, potni list, št. P00072739. gnf-164516
Kranjc Anton, Konšakova 20, Maribor,
potni list, št. P00558459. gnb-164520
Kregar Miha, Trg mladinskih delovnih brigad 5, Ljubljana, potni list, št.
P00498505. gnl-164485
Kuhelj Gregor, Miklošičeva 20, Ljubljana, potni list, št. P00019322. gnn-164558
Kumer Michelle, Ljubljanska 108,
Domžale, potni list, št. P00717151.
gnr-164954
Lorenci Martin, Gradiška 354, Pesnica
pri Mariboru, potni list, št. P00590858, izdala UE Pesnica. m-1280
Milosavljević Sanela, Šalek 90, Velenje, potni list, št. P00863866, izdala UE
Velenje. gnp-165006
Mujić Elvina, Preglov trg 10, Ljubljana,
potni list, št. P00703581. gnl-164735
Munibari Omar, Štrekljeva 7, Ljubljana,
potni list, št. P00609654. gnd-165243
Nedeljković Milorad, Rojčeva ulica
22, Ljubljana, potni list, št. P00391595.
gnw-164724
Omerzu
Robert,
Cesta
na
Ostržno 10, Celje, potni list, št.
P00504021. gnt-165102
Petkovšek Jožefa, Sneberska cesta
113, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00555708. gnx-165198
Porenta Katarina, Hradeckega cesta
5, Ljubljana, potni list, št. P00322340.
gno-164732

Potočnik Ana, Tržaška 287, Ljubljana,
potni list, št. P00208470. gnf-164566
Predovič Tilen, Velebitska 17, Ljubljana, potni list, št. P00019451. gns-164828
Rovšek Dragica, Koroška 24, Ljubljana, potni list, št. P00343689. gnj-164962
Rovšek Eva, Koroška 24, Ljubljana, potni list, št. P00343690. gnm-164959
Rovšek Sara, Koroška 24, Ljubljana,
potni list, št. P00343691. gno-164961
Rus Iztok, Njegoševa cesta 6/f, Ljubljana, potni list, št. P00320011. gnq-164980
Senič Dejan, Tenetiše 25/a, Litija, potni
list, št. P00032987. gny-165172
Slapšak Dina, Clevelandska ulica
29, Ljubljana, potni list, št. P00703214.
gnk-164636
Šepetavc Biljana, Kocbekova 40, Brežice, potni list, št. P00365222. gng-164640
Štanta Igor, Jadrnaska 54, Ankaran
– Ankarano, potni list, št. P00171055.
gny-164947
Štefančič Amalija Nevenka, Šmarje pri Sežani 16/a, Sežana, potni list, št. P00307603,
izdala UE Sežana. gnb-165020
Štefančič Ivan, Šmarje pri Sežani 16/a,
Sežana, potni list, št. P00326645, izdala
UE Sežana. gnz-165021
Tomažič Primož, Sv. Danijel 54, Trbonje, potni list, št. P01061029, izdala UE
Dravograd. gnm-165009
Turnšek Janez, Cesta pod hribom
13, Zreče, potni list, št. P00749315.
gnt-164427
Tuš Branko, Zg. Voličina 124, Voličina,
potni list, št. P00726640. gnu-164626
Urbančič Tanja, Ul. v Kokovšek 23,
Ljubljana, potni list, št. P00494647.
gnc-165244
Votek Kerčmar Suzana, Kuštanovci
8, Mačkovci, potni list, št. P00317249.
gnx-164498
Vrecl Jelka, Stara cesta 36, Hoče, potni
list, št. P00510022. gno-164657
Vrecl Sabina, Stara cesta 36, Hoče, potni list, št. P00510030. gnp-164656
Vrecl Srečko, Stara cesta 36, Hoče, potni list, št. P00509591. gnq-164655
Vuković Desanka, Vojkovo nabrežje 24, Koper – Capodistria, potni list,
št. P00633637. gnd-164768
Zadelj Erik, Bač 50/c, Knežak, potni
list, št. P00596379. gnl-164885
Zorman Grega, Matije Blejca 5, Kamnik, potni list, št. P01003285. gnl-164760
Zrim Mitja, Vrbišče 17, Murska Sobota,
potni list, št. P00588618. gne-164767
Žnidarčič Robert, Bukovica 57, Volčja Draga, potni list, št. P00884681.
gnd-164943

Osebne izkaznice
Adam Špela, Javornik 36, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 000874905.
gnh-164514
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Alibabić Sebastijan, Brejčeva 14, Domžale, osebno izkaznico, št. 000126438.
gnj-165237
Ambrož Sonja, Skorba 8, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001066976. gnr-165254
Andrejek Jožef, Na Korošci 22/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000215122.
gnb-164920
Atanasovska Maja, Rudija Papeža 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000268575.
gnq-164530
Beci Gaja, G. Levičnika 46H, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000236089. gnw-164524
Bečaj Andraž, Trubarjeva 8, Domžale, osebno izkaznico, št. 000219738.
gnu-164551
Belec Lidija, Koroška cesta 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 001551904.
gnh-165014
Berce Avgusta Ivana, Peričeva ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000422536. gng-164540
Bergant Manja, Ledyne 40, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 001327503.
gnf-164766
Bilanović Niko, Tavčarjeva 16, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. AH 30313 – za
tujca. gnt-165227
Biro Štefan, Gornji Lakoš, Glavna ulica
32, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 001366896. gnf-165216
Bogovčič Jure, Novo Polje, Cesta
XIV/13, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000237380. gnq-164480
Boh Sonja, Zgornja Slivnica 17, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 001609888.
gni-164988
Bolčina Rok, Za potokom 3, Bled, osebno izkaznico, št. 001182366. gnv-164975
Bošnjak David, Ulica Mikloša Kuzmiča
15, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000867081. gnp-164781
Božič Borut, Mlinska cesta 1, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
000811146.
gny-164822
Božnar David, Prelesje 15, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 000279939.
gnj-164762
Bračič Tomaž, Štrekljeva 13, Maribor, osebno izkaznico, št. 000701536.
gnj-164787
Brožič Nino, Pod hrasti 55, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001269299.
gnc-164544
Brumen Avgust, Gočova 30, Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001013102. gnu-164776
Ciglar Sajmolov, Nova vas pri Mokricah
43, Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 000491252. gnl-164785
Časar Valerija, Archinetova 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001702643.
gnz-164496
Čeligoj Ivan, Pod Zavrtnice 10, Pivka, osebno izkaznico, št. 000907325.
gny-164972
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Čeperković Stanimirka, Prekomorskih
brigad 8, Postojna, osebno izkaznico, št.
000457860. gne-164942
Čok Erik, Plavje 6, Škoﬁje, osebno izkaznico, št. 000272996. gnm-164784
Čorbić Ismet, Cesta XIV divizije 21,
Štore, osebno izkaznico, št. 000249759.
gnd-165043
Čučnik Milena, Detelova 4, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 001370162.
gnw-164499
Čurič Zvonka, Ciringa 24, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 001378833.
m-1186
Debeljak Martin, Ulica Jožeta Mlakarja 14, Limbuš, osebno izkaznico, št.
000757184. gni-165013
Dizdarević Sanja, V Murglah 82, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001176131.
gng-165240
Dokl Irena, Šalek 84, Velenje, osebno izkaznico, št. 000883734. gnu-164501
Dovžan Stanislav, Štirnova 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000921250.
gnv-164525
Dragomirović Sašo, Preška cesta 12,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001761498.
gnr-164754
Draksler Ljubo, Dečkova cesta 44/b,
Celje, osebno izkaznico, št. 001089875.
gnu-164801
Dumbović Bernarda, Jurčkova cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 477255.
gns-164728
Džaﬁć Zekerija, Kersnikova ulica 18,
Celje, osebno izkaznico, št. 001451061.
gnk-164536
Erazem Nina, Jagnjenica 58/a, Radeče, osebno izkaznico, št. 001295649.
gnc-164644
Fornazarič Dejan, Bukovica 42, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 000114403.
gng-165190
Foški Venceslav, Dolnje Vreme 16, Vremski Britof, osebno izkaznico, št. 000656264.
gnc-164619
France Stanislav, Varda 8, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 000437633.
gnm-164534
Fridau Branko, Lutverci 26, Apače, osebno izkaznico, št. 000311766. gnl-164935
Gaberšček Peter, Gradnikova ulica 1,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001174999.
gnb-164945
Galjanič Peter, Barizoni 24, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 000933060.
gno-164532
Godler Dejan, Ruska ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000405528.
gnp-164756
Golec Damjana, Obrtna c. 40, 3202
Trnovlje pr Celju, osebno izkaznico, št.
001058219. gng-164790
Goličnik Kaja, Šalek 84, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000883716. gnb-164495
Goršek Jože, V Murglah 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000444811.
gnq-164630
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Gorup Margareta, Hotemaže 72, Preddvor, osebno izkaznico, št. 000088242.
gns-165203
Govekar Tadej, Godovič 76, Godovič, osebno izkaznico, št. 000325195.
gnd-165218
Gričnik
Marjan,
Urh
5,
Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št.
000182768. gng-164490
Grošelj Peter, Rožna 4, Idrija, osebno
izkaznico, št. 001272267. gnq-164780
Gruden Tjaša, Stroržiška 8, Kranj, osebno izkaznico, št. 000430290. gnx-165023
Horvat Dejan, Pernica 48/a, Pernica, osebno izkaznico, št. 00515272.
gni-164638
Hrga Stanislava, Veluščkova 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 000169849.
gnl-165210
Hribernik Franc, Polzela 209, Polzela, osebno izkaznico, št. 000450989.
gnv-164800
Hriberšek Danica, Spodnje Grušovlje
1/a, Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001733750. gnw-164649
Ilijevec Jožica, Huda jama 4, Laško, osebno izkaznico, št. 000330916.
gns-164653
Ivančič Adrijana, Podgrad 118, Podgrad,
osebno izkaznico, št. 134716. gnu-164976
Jančič Miran, Topolšica 207/b, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001438754.
gnl-165010
Jarc Polonca, Fala 40, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001104076.
gnx-164798
Jelatancev Viktor, Stuška ulica 10,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000704249.
gnn-165208
Jenko Žarko, Vojkova 73, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001089385.
gnu-164426
Jerebica Irena, Puče 32A, Šmarje, osebno izkaznico, št. 001597583. gnz-164521
Jerebica Nik, Puče 32A, Šmarje, osebno izkaznico, št. 001601644. gny-164522
Jovanović Zoran, Poklukarjeva 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000811105.
gnc-165119
Jurak Stanko, Cerovec pod Bočem 22,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001409033. gnr-164504
Jurinčič Venesa, Šmarje 10C, Šmarje, osebno izkaznico, št. 001660918.
gnj-164512
Jurkošek Lidija, Kanjuce 6, Štore, osebno izkaznico, št. 000554308.
gnm-164809
Kapun Urška, Velika Polana 165, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 000033844.
gnl-164810
Karničnik Pavel, Činžat 15, Fala, osebno izkaznico, št. 000157989. gnu-164576
Kepa Jožefa, Praproče 6, Šentvid pri
Stični, osebno izkaznico, št. 001208602.
gnx-165223
Kerin Marija, Dolga Raka 11, Raka, osebno izkaznico, št. 000287458. gny-164647

Kikelj Luka, Ljubno 117, Podnart, osebno izkaznico, št. 001445017. gne-164517
Kladnik Franc, Cesta v Savino 21,
Ljubno ob Savinji, osebno izkaznico, št.
000299565. gnh-165214
Klančnik Branko, Ločica ob savinji 83/a,
Polzela, osebno izkaznico, št. 000747724.
gnr-164804
Kleindienst Alenka, Cankarjeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000785317.
gne-164667
Klemenčič Maksimiljan, Cesta v Pregavor 16, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000351087. gnq-164455
Klenovšek Helena, Solčva a50/a, Solčava, osebno izkaznico, št. 001340946.
gnp-165206
Kocijan Miran, Zg. Laže 29, Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št. 001072988.
gnk-164661
Kolarič Jožef, Lunovec 20, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št. 000609061.
gnz-164771
Koltaj Ana, Bilečanska 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000444930.
gnm-164684
Komel Ivana, Vojkova cesta 103/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000920083.
gnd-164772
Kortnik Nejc, Cankarjeva cesta 17, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001094213.
gno-164807
Košir Primož, Žiganja vas 21, Križe, osebno izkaznico, št. 000033802.
gnp-164531
Kovač
Goran,
Aleševčeva
36,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001781651. gns-164553
Kovačević Danica, Pod taborom 7, Sežana, osebno izkaznico, št. 000617069.
gns-164528
Kovačič Anton, Žimarice 32, Sodražica, osebno izkaznico, št. 000016115.
gnn-164658
Kozar Aleš, Na zelenici 11, Celje, osebno izkaznico, št. 000024510. gnc-164494
Kožuh Milena, Maroltova 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000453539.
gnw-165174
Kralj Anton, Limovce 5n, Trojane, osebno izkaznico, št. 000898755. gnt-164502
Kranjc Anton, Konšakova 20, Maribor, osebno izkaznico, št. 001576626.
gnc-164519
Kresnik Maja, Ob železnici 4, Celje, osebno izkaznico, št. 001014229.
gnj-165012
Križan Jure, Slivice 21, Rakek, osebno
izkaznico, št. 001545868. gnd-165193
Krmac Jani, Hrvatini 214, Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št. 000004326.
gnf-165241
Krpič Jasminka, Gornji Slaveči 52,
Kuzma, osebno izkaznico, št. 000758047.
gnm-164938
Krpič
Slavko,
Gornji
Slaveči 52, Kuzma, osebno izkaznico, št.
001550323. gnh-164939
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Kučič Roman, Pod goro 2, Krško, osebno izkaznico, št. 001745811. gnj-164541
Kuhar Anton, Klavčičeva ulica 4, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000433605.
gnj-165187
Kuhar Anže, Kokra 23, Preddvor, osebno izkaznico, št. 001223929. gnv-165050
Kuhelj Gregor, Miklošičeva 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001664745.
gno-164557
Kuštrin Vincenc, Gornja Bistrica
78/a, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
000407671. gnt-164652
Lazovski Tase, Pod Škabrijelom
52, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000328335. gnc-164769
Lončar Tina, Na Dole 30, Vodice, osebno izkaznico, št. 001260147. gnb-165145
Mahorič Marjana, Placar 17A, Destrnik, osebno izkaznico, št. 001555331.
gnr-164629
Malešič
Tatjana,
Radoviči 24, Metlika, osebno izkaznico, št.
000979501. gnr-164529
Malok Šandor, Cikečka vas 42, Prosenjakovci – Partosfalva, osebno izkaznico,
št. 000487608. gnc-164944
Manček Keber Mateja, Zagrad 50,
Celje, osebno izkaznico, št. 000839169.
gns-165253
Marčič Adolf, Ul. Milke Volk 21, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 000459139.
gnj-165212
Marjanović Branislav, Klanska 19, Medvode, osebno izkaznico, št. 001570330.
gnh-164489
Medoš Elena, Šmarje 10C, Šmarje, osebno izkaznico, št. 001652489. gnl-164510
Meh Gregor, Spodnji Razbor 65, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 000862731.
gnd-164518
Mikunović Darja, Marindol 20, Adlešiči, osebno izkaznico, št. 000932289.
gnd-164493
Milosavljević Milun, Šolska 15, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000353226. gnb-164770
Modrijan Marija, Tovarniška 24, Logatec, osebno izkaznico, št. 000455482.
gnr-164729
Munda Boris, Strnišče 26, Kidričevo, osebno izkaznico, št. 000716407. gnx-164773
Novak Silvester, Litijska cesta 281, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000960977.
gnr-165179
Oberstar Antonija, Breg 61, Stara Cerkev, osebno izkaznico, št. 001048628.
gnq-164805
Oblak Marija Ana, Vojkova 85, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000297838.
gnv-164650
Ornik Igor, Plintovec 10, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št. 001740637.
m-1224
Ostanek Nina, Prelog, Krožna pot 29,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001016968.
gnz-165121

Oven Božena Boža, Stična 81/a, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001106693.
gnu-165176
Pečnik Andrej, Dravska ulica 3, Dravograd, osebno izkaznico, št. 000788118.
gnp-164806
Pečovnik Bojan, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001701444.
gnn-165108
Peklar Simona, Livadna ulica 34, Maribor, osebno izkaznico, št. 000561668.
gnn-165008
Peršolja Staša, Biljana 36, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 000261019.
gnt-164527
Petelinšek Magdalena, Šmarjeta pri Celju 14, Škofja vas, osebno izkaznico, št.
001385868. gny-165022
Petrović Tanja, Polanškova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001459181.
gnf-164666
Pipan Mitja, Brje pri Komnu 26, Komen, osebno izkaznico, št. 001229339.
gnm-164509
Planinc Tjaša, Črni vrh 34, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št. 000343650.
gng-164615
Ploj Tatjana, Zg. Velka 31, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 001648062.
m-1188
Plut Anja, Ižanska cesta 106/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001113577.
gno-164907
Podvinski Matjaž, Dolenje Kamence 5, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000686820. gnv-164775
Pogačnik Uroš, Andričeva 29, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001305290.
gnm-164559
Pokleka
Sašo,
Knezova
22,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001463479. gnq-165180
Polak Marko, Kočna 14, Blejska Dobrava, osebno izkaznico, št. 000919843.
gne-164542
Pongračič Marija, Dolena 49/a, Ptujska
Gora, osebno izkaznico, št. 000607025.
gnz-165196
Potočnik Tatjana, Stanetova ulica 30,
Celje, osebno izkaznico, št. 000107150.
gnm-164634
Prah Mirko, Vrbanska 99, Kamnica, osebno izkaznico, št. 000426621. gnp-164581
Primc Živa, Razgledna ulica 8, Celje, osebno izkaznico, št. 000848175.
gnn-164783
Pušpan Alen, Nožed 22, Izola – Isola, osebno izkaznico, št. 001006910.
gnu-164526
Ranc Romana, Čečovje 4, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 001332516.
gnt-164977
Ravnikar Duška, Tbilisijska 44, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001662171.
gnd-164743
Resnik Saba, Hotimirova ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001405384.
gnz-164746
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Rižnar Jurček, Slavšina 13, Vitomarci, osebno izkaznico, št. 000695827.
gnw-164774
Robič Zdravko, Gradiška 250, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001598221. m-1216
Rondič Edvard, Obala 121, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000243046. gno-164507
Rozman Meta, Ilirska 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000434292. gnh-164714
Rozman Nataša, Lokve 34, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000965325.
gns-164803
Rumež Natalija, T. Melive 12, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000929077.
gno-164482
Rupar Marjana, Dolenje Skopice 64, Krška vas, osebno izkaznico, št. 001559167.
gnb-164645
Settomini Leyla, Verdijeva ulica 7, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001477915.
gnn-164508
Sivonjić Pile, Trg Prešernove brigade
8, Kranj, osebno izkaznico, št. 000642630.
gnc-164794
Sternad Lea, Koroška cesta 18, Maribor, osebno izkaznico, št. 001556679.
gnf-165016
Sulejmanagić Asmir, papirniški trg 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001298472.
gnq-164905
Svetičič Tomaž, Selo pri Žirovnici 12/b,
Žirovnica, osebno izkaznico, št. 000163097.
gnk-164911
Šalinger Suzana, Zlato polje 2/a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000939395.
gni-165038
Šepetavc Biljana, Kocbekova 40, Brežice, osebno izkaznico, št. 000606261.
gnf-164641
Šmalc Melanija, Ziherlova 39, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001704050.
gnz-164846
Šmid Robert, Janževski vrh 13, Podvelka, osebno izkaznico, št. 000715531.
gnu-165026
Šparovec Anže, Cesta na postajo 74,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001326208. gns-165228
Štefančič Amalija Nevenka, Šmarje pri
Sežani 16/a, Sežana, osebno izkaznico, št.
001148409. gnc-165019
Šubernik Rudolf, Plečnikova ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000754296.
gnr-165004
Šubernik Vida, Plečnikova 9, Maribor, osebno izkaznico, št. 000413524.
gns-165003
Šunko Boštjan, Pesniški Dvor 13, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000412993. m-1244
Tekalec Ivan, Novo Polje, Cesta XIX/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000064974.
gnp-164556
Tešić Savo, Maroltova 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000754820.
gni-164488
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Tivadar Frančiška, Knezova 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000444940.
gne-164742
Trilar Matic, Storžiška 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000929732. gnw-165024
Turk Bojana, Turjaško naselje 14, Kočevje, osebno izkaznico, št. 001761321.
gnb-165095
Turnšek Janez, Cesta pod hribom 13,
Zreče, osebno izkaznico, št. 000149251.
gns-164428
Udovč Alenka, Tomažičeva ulica 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001094281.
gnj-164437
Uršič Dušan, Cesta na Brdo 36/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001353518.
gnf-165191
Vadnov Marija Bernardina, Cankarjeva 12, Postojna, osebno izkaznico, št.
000730031. gnf-164941
Vidic Milan, Titova 102, Jesenice, osebno izkaznico, št. 000066596. gnb-165195
Vidmar Jerneja, Malahorna 22, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 000878640.
gnd-164618
Vojir Darinka, Agrokombinatska cesta 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001326690.
gnz-165221
Vospernik Miroslava, Soška 62, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000462163.
gnc-164744
Vovk Savo, Cesta 24. junija 37, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
001089576. gne-164592
Vrecl Srečko, Stara cesta 36, Hoče,
osebno
izkaznico,
št.
001208953.
gnr-164654
Vukojević Milenko, Črmošnjice 12, Semič, osebno izkaznico, št. 001331004.
gne-164492
Zagoričnik Boštjan, Ponikva pri Žalcu
55, Žalec, osebno izkaznico, št. 001808810.
gnw-164799
Zagoršek Neža, Dornava 62/a, Dornava, osebno izkaznico, št. 000790089.
gny-165197
Zaponšek Boris, Selovec 68/a, Šentjanž pri Dravogradu, osebno izkaznico, št.
001573788. gnp-164506
Zemljak Eva, Šorlijeva 31, Kranj, osebno izkaznico, št. 000982807. gnc-164444
Zemljak Terezija, Kanjuce 16/a, Štore, osebno izkaznico, št. 000801476.
gni-164538
Zorec Larisa, Fala 40, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001104133.
gny-164797
Zupan Herman, Zelena pot 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000183806.
gng-164965
Zver Marija, Preglov trg 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000418646. gnq-164730
Žagar Hana, Turjaško naselje 14, Kočevje, osebno izkaznico, št. 001761323.
gnz-165096
Židov Andrejka, Društvena 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001095050.
gne-165242
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Žvab Mirjana, Ul.. Tončke Čečeve 15,
Krško, osebno izkaznico, št. 001599370.
gnk-165111

Vozniška dovoljenja
Amalietti Aram Gustav, Gruberjevo nabrežje 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1588168, reg. št. 201654,
izdala UE Ljubljana. gnd-164568
Ančić Obrad, Ul. Veljka Vlahoviča 81,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1330844, reg. št. 9055, izdala UE
Maribor. gno-165207
Antić Vukosav, Mlinska pot 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1796490, reg. št. 260524, izdala UE
Ljubljana. gns-164928
Bajec Antonija, Cesta v Rovte 29, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S1080152,
izdala UE Jesenice. gnb-164470
Bečaj Andraž, Trubarjeva 8, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1763776, reg. št. 35377, izdala
UE Domžale. gni-164563
Bekrić Ibrahim, Jedinščica 15, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1678217, reg. št. 43571, izdala
UE Novo mesto. gne-164817
Belec Lidija, Koroška cesta 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378944, reg. št. 117992, izdala UE Maribor. gns-165028
Berce Avgusta Ivana, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1352686, reg. št. 2180, izdala UE
Ljubljana. gnh-164539
Bodiroza Cvijeta, Ljubljanska 93, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
1555268, izdala UE Celje. gnh-164989
Božič Manica, Glavi trg 19, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 833138,
reg. št. 18512. gne-165042
Brakič Adil, Cesta na Markovec 31,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 15504, reg. št. 53485.
gnf-164816
Brlečič Stanislav, Ižanska cesta 268,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1987240, reg. št. 196917, izdala UE
Ljubljana. gnn-164758
Celec Emil, Dolnji Slaveči 13, Grad,
vozniško dovoljenje, št. S1898461, reg. št.
19367. gnr-164429
Celec Jernej, St. Kuzmiča 22/a, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
42448. gnb-164870
Cetina Borut, Kajuhova 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
10853. gnh-164839
Ciuha Zdešar Mateja, Šujica 41, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1870895, reg. št. 227141, izdala UE Ljubljana. gnn-164708
Cvijanović Vodopivec Danijel, Zalošče
18/a, Dornberk, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, reg. št. 35826, izdala UE Nova Gorica. gnu-164826
Čauševič Tadej, Ul. Nika Šturma
1, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17381, izdala UE Sežana.
gnb-164445
Čreslovnik Borut, Prušnikova 22, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1092723, reg. št. 99758, izdala UE Maribor.
gnf-165041
Debeljak Martin, Ulica Jožeta Mlakarja
14, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. G,H,,
št. S 913176, reg. št. 98017, izdala UE Maribor. gng-165015
Debeljak Tomo, Zgornji kraj 8, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18184, izdala UE Ravne na Koroškem.
gny-164472
Djukanović Saša, Ulica Jožefe Lackove
20, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1495471, izdala UE Ptuj. gnm-164609
Djurić Duško, Delavska cesta 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do50km/h BGH,
št. S 1634592, reg. št. 57002, izdala UE
Kranj. gnb-164720
Dobrič Franjo, Rudarjevo 20, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, reg. št.
11892, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnm-164584
Dobrič Franjo, Rudarjevo 20, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BAGH,
reg. št. 11892, izdala UE Ravne na Koroškem. gnj-164687
Draksler Ljubo, Dečkova cesta 44/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1515651, reg. št. 44423. gnt-164802
Drobne Samo, Spodnje Gameljne 130,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1596595, reg. št. 169617,
izdala UE Ljubljana. gng-164765
Dumbović Bernarda, Jurčkova cesta
50, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1798021, reg. št.
207475, izdala UE Ljubljana. gnt-164727
Faletič Robert, Postaja 10, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2011168, izdala UE Tolmin. gnm-165234
Fesel Andrej, Tomanova 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000875051, reg. št. 105793, izdala UE Maribor. m-1177
Fister Klemen, Ulica Polonce Čude 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1551126, reg. št. 247453. gnz-164671
Freidl Jože, Pernice 46, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6752, izdala
UE Radlje ob Dravi. gng-164565
Gabršček Peter, Gradnikova ulica 1,
Tolmin, vozniško dovoljenje, reg. št. S
1497790, izdala UE Tolmin. gnv-164825
Galjanič Peter, Barizoni 24, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h BGH, št. SI 56668, reg. št. 3181,
izdala UE Koper. gnn-164533
Golavšek Peter, Ruše 7, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1383323, izdala UE Žalec. gnl-164535
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Golobič Stane, Vajdova 8, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 6894,
izdala UE Črnomelj. gnh-164564
Gončin Ana, Prušnikova ulica 62, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1460093, reg. št. 242711. gnb-164670
Gorenc Izidor, Glinsko 6/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 48412, izdala UE Celje. gng-165215
Goričan Dragutin, Stara cesta 29, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 51314, reg. št. 17773, izdala UE
Kranj. gnh-165164
Gorjup Martin, Slomškova 7/a, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 3479. gnt-165177
Gornik Žiga, Vogelna ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2096064, reg. št. 201232, izdala UE Ljubljana. gnh-164914
Gorup Margareta, Hotemaže 72, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1303352, reg. št. 50437, izdala UE Kranj.
gno-164561
Govekar Tadej, Godovič 76, Godovič,
vozniško dovoljenje, št. S 001695347, reg.
št. 9312. gne-165217
Gregorec Maks, Podlehnik 44, Podlehnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S982976, izdala UE Ptuj. gnm-164459
Hafner Teodor, Vas 37/a, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
10092, izdala UE Radlje. gnn-165133
Halili Milaim, Sečovlje 65, Sečovlje –
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 55663, reg. št. 13166, izdala UE
Piran. gnx-164848
Hanc Drago, Ižanska cesta 362/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1813582, reg. št. 16015, izdala UE
Ljubljana. gni-165238
Horvat Dejan, Pernica 48/a, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1874958, reg. št. 127203, izdala UE Maribor. gnh-164639
Horvat Ignac, Trnje 7/a, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2280, izdala UE Lendava. gnc-165219
Hostnik Erna, Slavka Gruma 18,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14680, izdala UE Novo mesto.
gni-164692
Hriberšek Danica, Spodnje Grušovlje
1/a, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH, št. S
1904798, izdala UE Žalec. gnx-164648
Hrovat Rok, Krallova ulica 3, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 31013, izdala UE Novo mesto.
gnz-165046
Hrovat Tomaž, Vodnikova cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S 2030606, reg. št.
96404, izdala UE Ljubljana. gnk-164686
Hrvatin Karmen, Puče 32/b, Šmarje,
vozniško dovoljenje, št. S 1650547, reg.
št. 21804, izdala UE Koper. gnr-164579

Hrvatin Nataša, Šembije 67, Knežak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001016137, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnt-165002
Ibrahim Porić, Kamniška cesta 2, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001393052, reg. št. 28425, izdala UE
Domžale. gnn-165183
Ileršič Jana, Gerbičeva 40, Cerknica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 95/2004. gnx-164973
Ivanc Robert, Tkalska ulica 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1213386, reg. št. 221538, izdala UE
Ljubljana. gny-165247
Ivančič Adrijana, Podgrad 118, Podgrad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001183311, izdala UE Ilirska Bistrica.
gny-164922
Ivetac Mariana, Cesta v Pregavor 7,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14018, izdala UE Piran.
gnw-164474
Jančar Piskernik Iza Nila, Celovška cesta 108, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1593283, reg. št. 253934, izdala
UE Ljubljana. gng-164515
Jerot Bernard, Lot 21, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. AFBGH, št. S 001623049,
reg. št. 10174. m-1210
Justin Aleš, Celovška cesta 108, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1285167, reg. št. 225287, izdala UE
Ljubljana. gnv-165250
Kancler Andrej, Spodnja Gorica 3,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1513268, reg. št. 112514, izdala UE Maribor. gnh-165039
Kladnik Franc, Cesta v Savino 21, Ljubno ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 11458. gnm-165213
Klakočer Mojca, Ulica Hermana Potočnika 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 218927, izdala UE Ljubljana.
gno-165232
Klemenčič Maksimiljan, Cesta v Pregavor 16, Izola – Isola, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 13340, izdala UE Piran. gnr-164454
Klinc Marko, Brezje pri Slovenski Bistrici 7, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S000007636, reg.
št. 8791, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnw-164449
Kmetič Vesna, Stara vas 78, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13003, izdala UE Brežice. gnr-165029
Kocutar Primož, Lazniva 70, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1472356, reg. št. 119320, izdala UE Maribor. gne-164792
Koltak Ferčec Nataša, Belšakova 9,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1569210, izdala UE Ptuj. gnm-164909
Kortnik Nejc, Cankarjeva cesta 17, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1682786, reg. št. 32275, izdala
UE Velenje. gnn-164808
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Kos Peter, Vosek 26/b, Pernica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1071878, reg. št.
95159, izdala UE Maribor. gnf-164791
Košmrlj Nadja, Ulica Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1709626, reg. št. 257662, izdala
UE Ljubljana. gnq-164855
Kovič Stanislav, Postaja 52, Mirna
Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 993337, reg. št. 34588, izdala UE Novo
mesto. gnz-164475
Krabonja Helena, Sodinci 28, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 8686, izdala UE Ormož. gng-164815
Krajnc Damjana, Froleh 11, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1450011, reg. št. 11716, izdala UE
Lenart. gnz-164871
Kralj Nikola, Jurčičeva 16, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1499368, reg. št. 11000, izdala UE Ljutomer.
gni-164463
Kranjc Anton, Konšakova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2044149, reg. št. 26233, izdala
UE Maribor. gnx-164523
Kregar Miha, Trg mladinskih delovnih
brigad 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1490878, reg. št. 244967.
gnk-164486
Kresnik Maja, Ob železnici 4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1125017,
reg. št. 42766. gnk-165011
Kugler Tadej, Šolska ulica 32, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1563663, izdala UE Žalec.
gnt-165027
Kuhar Anton, Klavčičeva ulica 4, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 655848, reg. št. 7885, izdala UE Kamnik.
gnk-165186
Kumer Michelle, Ljubljanska 108, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1780564, reg. št. 39669, izdala
UE Domžale. gnp-164956
Lazovski Tase, Pod Škabrijelom 52,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BF,
reg. št. 12694, izdala UE Nova Gorica.
gnh-164689
Maček Matej, Zabretova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1616051, reg. št. 185363, izdala UE
Ljubljana. gnn-164883
Mahnič Boštjan, Istrski odred 4, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
15284, izdala UE Sežana. gnp-164606
Majhen Mirko, Zg. Hajdina 45/a, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. ABCDFGH, št.
S 1665878, izdala UE Ptuj. gny-165047
Malok Šandor, Cikečka vas 42, Prosenjakovci – Partosfalva, vozniško dovoljenje,
št. S 76200, reg. št. 21459. gnc-164869
Marjanović Branislav, Klanska ulica 19,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S001715671, reg. št.
188735. gnm-164484
Meh Gregor, Spodnji Razbor 65, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
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reg. št. 13312, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-164462
Mezeg Franc, Gabrk 22, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFG,
reg. št. 30375, izdala UE Škofja Loka.
gnr-165229
Mikunovič Darja, Marindol 20, Adlešiči, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11842, izdala UE Črnomelj. gnl-165110
Milić Slobodan, Tominškova ulica 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2097824, reg. št. 79867, izdala UE
Ljubljana. gni-164738
Milosavljevič Sanela, Šalek 90, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001485785, reg. št. 30916, izdala UE Velenje. gno-165007
Mohorko Tilen, Prvomajska 7, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001402910, reg. št. 21266, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-1212
Mom Gregor, Ulica heroja Šlandra 25,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1170125, reg. št. 101093, izdala UE Maribor. gnq-165005
Muqaj Shaqir, Strahinj 15, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 805977,
reg. št. 44839. gnw-164874
Narat Vinko, Raka 61, Raka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 737.
gnq-164505
Nelc Kristjan, Račica 8A, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S1425970, izdala UE Ilirska Bistrica.
gny-164497
Novak Matjaž, Puconci 387, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. S1838346, reg. št.
39985. gng-164440
Ornik Igor, Plintovec 10, Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1891892, reg. št. 14461, izdala UE Pesnica. m-1225
Ostanek Nina, Prelog, Krožna pot 29,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km7H BGH, št. S 002058638, reg. št.
41225, izdala UE Domžale. gnb-165120
Oven Božena Boža, Stična 81/a, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 95478, reg. št. 8017, izdala UE Grosuplje. gnv-165175
Peljhan Marko, Cankarjeva ulica 14,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 34334, izdala UE Nova Gorica. gnw-164882
Pepevnik Tadej, Plintovec 1/a, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 5565, izdala UE Pesnica. m-1223
Peršolja Staša, Biljana 36, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 41467, izdala UE Nova Gorica. gnn-164458
Petkovšek Ivanka, Osojnica 1, Žiri, vozniško dovoljenje, reg. št. 17868, izdala UE
Škofja Loka. gnw-165049
Petrič Jernej, Škrlovica 6, Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1459790, reg. št. 242481, izdala UE Ljubljana. gnk-165236
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Pisnik Majerič Vlasta, Sp. Kraj 31, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 8322. gnd-164593
Plavčak Matic, Rove 5, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 47710.
gnv-164675
Plestenjak Robert, Vrhovci, Cesta VIII/5a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1718497,
reg. št. 158382, izdala UE Ljubljana.
gno-165182
Podvinski Matjaž, Dolenje Kamence
5, Novo mesto, vozniško dovoljenje, št. S
1345570, reg. št. 32758, izdala UE Novo
mesto. gnf-164691
Posačnik Matjaž, Podnart 47, Podnart, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
56833, reg. št. 7240. gnl-164585
Potokar Franc, Račja vas 10, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 7466, izdala UE Brežice. gnd-165018
Pukšič Aleš, Destrnik 2, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S 1693106, izdala UE Ptuj.
gnp-165081
Pungerčar Blaž, Glavna cesta 9, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1431890, reg. št. 12118, izdala UE Trebnje. gnv-165225
Puškar Samir, Črna pri Kamniku 15,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1484483, reg. št. 20464, izdala UE
Kamnik. gno-164632
Radić Vasilije, Prvomajska ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 2027870, reg. št. 199806, izdala UE
Ljubljana. gnv-164625
Ravnik Glavač Metka, Slomškova ulica
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1708298, reg. št.
118247, izdala UE Ljubljana. gns-164753
Rebec Katja, Mlakarjeva ulica 39, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 001687764, reg. št. 35219, izdala UE Domžale. gnt-164552
Robič Zdravko, Gradiška 250, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001784244, reg. št. 2436, izdala UE Pesnica. m-1217
Rozenberger Miran, Črmošnjice 43,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, reg. št. 18979, izdala UE
Novo mesto. gnu-164876
Rus Iztok, Njegoševa cesta 6/f, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1618446, reg. št. 127756, izdala UE Ljubljana. gnr-164979
Simaković Vesna, Jakopičeva ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1819935, reg. št.
207915, izdala UE Ljubljana. gny-165251
Slabanja Igor, Bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1609726, reg. št. 182045, izdala UE
Ljubljana. gne-164617
Slapšak Dina, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1107673, reg. št. 211974, izdala UE
Ljubljana. gnj-164637
Smiljanić Aleš, Podlubnik 158, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 26552, izdala UE
Škofja Loka. gnm-164734
Smrdel Kristina, Partizanska cesta
66, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 19433, izdala UE Sežana.
gny-164447
Soršak Miha, Gradišče 9, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S
001543452, reg. št. 23713, izdala UE Slovenska Bistrica. m-1250
Sotlar Radivoj, Miklošičeva ulica 15,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 579226, reg. št. 24611, izdala UE
Domžale. gnt-164452
Stare Igor, Nomenj 28, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1712976, reg. št. 18595. gnk-164861
Stevanović Ljiljana, D. Davidovića 3,
Kragujevac, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1872020, reg. št. 261238, izdala UE Ljubljana. gnd-164843
Šabeder Manuela, Zg. Hoče 9/a, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1692794, reg. št. 126027, izdala UE
Maribor. gni-164663
Šiftar Vesna, Ptujska ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1866949, reg. št. 263968, izdala
UE Ljubljana. gnc-164844
Šmid Marko, Vešter 13, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16385,
izdala UE Škofja Loka. gnx-164948
Španinger Jožica, Aškerčeva 5,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
A-50km/h,BFGH, št. S 002003242, reg.
št. 15044, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1277
Štamol Oto, Polica 10, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 890115, reg.
št. 60341, izdala UE Ljubljana. gnr-165129
Štebej Barbara, Pod hribom cesta II/15,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1200056, reg. št. 16727, izdala UE
Grosuplje. gnw-164749
Štorman Darko, Lopata 23/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1787048, reg. št. 38193. gnk-165036
Štrukelj Matjaž, Modrej 18, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, št. S 000401120,
izdala UE Tolmin. gnl-164835
Šuštaršič Andreja, Podreber 5, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7414, izdala UE Črnomelj. gng-165040
Švab Klavdija, Vosek 26/b, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1113408, reg. št. 10122, izdala UE Maribor. gnd-164793
Terčič Jolanda, Kozana 6, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10319, izdala UE Nova Gorica. gnt-164602
Tomažič Borut, IX. Korpusa 24, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6261, izdala UE Izola. gnv-164450
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Tomažič Irena, Hrpelje, Nova pot 4, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 18998, izdala UE Sežana. gnz-164596
Tomšič Andreja, Rusjanov trg 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1707712, reg. št. 257498, izdala UE Ljubljana. gnn-164858
Travnikar Monja, Dalmatinova 15, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. CEBGH, reg.
št. 16588, izdala UE Brežice. gnh-164764
Treven Boštjan, Novo Polje, Cesta
XI/19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 2030748, reg. št.
162590, izdala UE Ljubljana. gnt-164627
Trišić Miodrag, Valjavčeva 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1155382, reg. št. 48070, izdala UE Kranj.
gnk-164786
Turšič Nataša, Kurirska ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A-50km/h,BGH, št. S 2091709, reg. št.
250183, izdala UE Ljubljana. gnc-164719
Udovč Alenka, Tomažičeva ulica 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1920064, reg. št. 102145, izdala UE
Ljubljana. gnk-164436
Valantič Nada, Podgozd 6, Trnovo pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25012, izdala UE Nova Gorica. gnr-164604
Valenčak Mojca, Verače 18, Podčetrtek, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 1959, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnz-164446
Vodopivec Jožef, Vrtojbenska cesta 5,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABCF, reg. št. 4820, izdala UE Nova
Gorica. gnq-164430
Vodopivec Sonja, Vrtojbenska cesta 5,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 20336, izdala UE Nova
Gorica. gnp-164431
Vojir Darinka, Agrokombinatska cesta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1014285, reg. št. 4438, izdala UE
Ljubljana. gny-165222
Vračević Bojan, Pod strahom 48/a, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHC, št. S 1749176, reg. št. 184587, izdala UE Ljubljana. gnz-164996
Vrčkovnik Marta, Sp. kraj 23, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
108438, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnr-164704
Vukojević Milenko, Črmošnjice 12, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8829, izdala UE Črnomelj. gnf-164491
Zabukovec Bojan, Cesta 54/a, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1653692, izdala UE Grosuplje. gnh-164664
Zbašnik Katja, Kajuhovo naselje 84/ag,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1112897, reg. št. 10717. gnc-165044
Zrim Mitja, Vrbišče 17, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. S 1145493, reg. št.
28792. gnp-164706
Zupan Herman, Zelena pot 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S

1341257, reg. št. 94767, izdala UE Ljubljana. gnf-164966
Zupanc Romana, Rjavice 30, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17685, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnw-165249

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba, d.d. Koper, PE Celje preklicuje veljavnost zavarovalne police – obrazca stroge evidence: AKA: 2640, 6700, 6765, 16322-16323,
16328-16329, 16342, 16337, 16340,
16344, 16362, 2558, 2560, 16332-16334,
6742, 16305, 16312, 16345-16346, 16349,
6873, 16353, 16350, 7277, 12658, 6716,
6737, 16406, 16409, 16324, 16338,
16339, 16440, 16437, 16407-16408,
7349; O-NEZ-POL-03: 0018269, zel. karte: 963909, zel. karte: 1007066, zel. karte:
1020170, zel. karte: 967242, PV-2: 22745,
IM/99: 364888, Z-3: 360944. Ob-24733/04
Babnik Jernej, Senožeti 62/a, Dol
pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
00101694215, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-164476
Božič Mitja, Sončna pot 8, Izola – Isola, zavarovalno polico, št. 1260580.
gne-165067
Breskvar Vejnovič Nada, Milke Kerin 10, Krško, zavarovalno polico, št.
00201080549, izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-164830
Breskvar Vejnovič Nada, Milke Kerin 10, Krško, zavarovalno polico, št.
00101688456, izdala zavarovalnica Slovenica. gnp-164831
Breznik Vesna, Betnavska cesta 108,
Maribor, zavarovalno polico, št. 177822,
PR 11, veljavnost od 2. 9. 2003-2. 9. 2004,
izdala zavarovalnica Tilia. m-1193
Britovšek Martin, Škale 93/a, Velenje,
zavarovalno polico, št. AO 1373815, izdala
zavarovalnica Adriatic. m-1278
Križman Irena, Velka Vlahoviča 25, Maribor, zavarovalno polico, št. 3250030, PR
7 veljavnost od 22. 4. 2004-22. 4. 2005, izdala zavarovalnica Maribor. m-1194
Luin Robert, Glavarjeva ulica 44, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40203617, izdala zavarovalnica Tilia. gnx-165248
Mehmeti Kumrija, Košaški dol 45/b, Maribor, zavarovalno polico, št. SLO 636379,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1239
Pavlovič Vojko, Bušeča vas 1/b, Cerklje
ob Krki, zavarovalno polico, št. 401896, izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-165068
Pečovnik Stanislav, Strojna 31, Ravne na Koroškem, zavarovalno polico, št.
00101625453, izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-164448
Pintar Andrej, Cesta Notranjskega
odreda 60, Sodražica, zavarovalno polico, št. 935969, izdala zavarovalnica Tilia. gnd-165118
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Rogelj Stanislav, Podlubnik 271, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. AO 659299,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnv-164700S
Slabanja
Irena,
Bratov
Rozmanov 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101733118, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnf-164616
Šulc Irena, Gotska ulica 11, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 176463, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gng-164465
Tiller Janez, Vodnikova 8, Brežice, zavarovalno polico, št. 641196, izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-165069
TOP TRADING d.o.o., Ljubljanska 45, Kamnik, zavarovalno polico, št.
00003239333, izdala zavarovalnica Slovenica. gnp-164856
Urlep Dejan, Samova 36, Miklavž na
Dravskem polju, zavarovalno polico,
št. 983344, izdala zavarovalnica Tilia.
m-1249

Spričevala
Ahmetović Jasminka, Prvomajska 3,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič, izdano leta 1984. m-1272
Alagić Alena, Titova 36, Jesenice, indeks, št. 2018715, izdala FDV v Ljubljani.
gnb-164570
Alenc Aleksandra, Linhartova ulica
20, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene šole-gradbeni tehnik, izdano leta
1995 v Mariboru. m-1232
Antolič Maja, Stari trg 20, Veržej, spričevalo 8. razreda OŠ Veržej, izdano leta
2000. gnn-164608
Antolinc Karl, Vinska pot 2, Rogatec,
spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole-smer živilski tehnik v Mariboru, izdano
leta 1994. m-1260
Arčan Gregor, Dobriša vas 70/a, Petrovče, maturitetno spričevalo I. gimnazije v
Celju, izdano leta 2001. gnq-164880
Arh Tanja, Nazorjeva ulica 6, Logatec,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1992, izdano
na ime Petkovšek Tanja. gnz-165246
Arzenšek Martin, Kolarjeva 34, Ljubljana, izkaz Oš Vita Kraigherja v Ljubljani,
izdan leta 1999. gng-165140
Arzenšek Matija, Kolarjeva 34, Ljubljana, izkaz OŠ Vita Kraigherja v Ljubljani,
izdan leta 1999. gnh-165139
Babič Dušan, Železničarska 6, Črnomelj, spričevalo 3. in 4. letnika Centra srednjih šol Bežigrad, srednja cesto prometna
šola – smer prometni tehnik, izdano leta
1985 in 1986. gnu-164676
Babnik Tinkara, Pokopališka pot 8, Litija, spričevalo 4.letnika Srednje zdravstvne šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnk-164836
Baškovič Brigita, Cesta prvih borcev 19,
Brežice, spričevalo 4. letnika Srednje tek-
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stilne šole-smer konfekcijski tehnik, izdano
leta 1999 v Mariboru. m-1251
Blagojević Peter, Pot na Fužine 5, Ljubljana, indeks, št. 59000/02, izdalo Visokošolsko središče Novo mesto. gnx-164898
Blas Brigita, Cerovec 19, Šentjanž,
spričevalo o končani OŠ OŠ Savo Kladnik
Sevnica, izdano leta 1980, izdano na ime
Bizjak Brigita. gns-164978
Blazinšek Rebeka, Zg. Hoče 6/c, Hoče,
indeks, št. 93556689, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m-1286
Boh Sebastjan, Šalek 90, Velenje, spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole v
Celju, izdano leta 1993. gnc-164919
Bohak Alen, Ul. 8. februarja 7, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole-smer
ekonomsko komercialni tehnik v Mariboru,
izdano leta 2001. m-1276
Bončina Živa, Mestni log I/2, Kočevje,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2004. gnh-164439
Borišek Kristina, Zoisova ulica 30, Bohinjska Bistrica, indeks, št. 18030729, izdala FF v Ljubljani. gnu-164751
Božič Marica, Ilirska 34, Izola – Isola,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Kopru – ekonomski tehnik, izdano
na ime Berce Marica. gny-164697
Bračič Aleš, Gosposvetska 26, Maribor,
spričevalo o opravljeni poklicni maturi Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
2003. m-1191
Brdar Medisa, Titova 87, Jesenice, spričevalo 2. letnika Ekonomske gimnazije, izdano leta 2004. gns-165053
Brkljača Manuela, Jadranska cesta 9,
Ankaran – Ankarano, spričevalo 2. letnika
Srednje tehnične šole Koper, izdano leta
2001. gnh-165064
Budkovič Valentin, Ruska ulica 1, Ljubljana, spričevalo 1. letnika obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 2002 in 2003.
gng-164990
Burnar Bojan, Šentvid pri Stični 148,
Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Ferda
Vesel Šentvid pri Stični, izdano leta 1980.
gne-165192
Burtič Neli, Seča 70/a, Portorož – Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1 do 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotograﬁjo v Ljubljani.
gnu-164605
Burulič Ksenija, Štrekljeva 11/a, Maribor, spričevalo o končani OŠ Slava Klavora, izdano leta 1985. m-1199
Cizl Nevenka, Glogov Brad 14/c, Artiče,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole v Brežicah, izdano leta 1990 in
1991. gnj-164487
Cunk Jaka, Pod gozdom, Cesta IV/35,
Grosuplje, indeks, št. 26103818, izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. gno-164757
Cvitković Lenart, Pod gozdom, Cesta
II/13, Grosuplje, spričevalo o zaključnem
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izpitu Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano
leta 2003. gnx-164752
Čelik Irena, Cesta na Plužne 24, Cerkno, diplomo Srednje naravoslovno matematične šole Jurija Vege Idrija, izdana leta
1988. gns-164811
Čeman Alma, Pot na Rakovo Jelšo 325,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljanib,
izdano leta 2003. gnj-164587
Čemažar Tadeja, Murave 1, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole – zdravstveni tehnik.
gny-165072
Černigoj Tanja, Hruševo 34, Dobrova,
spričevalo od 1 do 4. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 1996, 1998, 1999 in
2000,. gnp-165156
Čuk Lara, Krožna cesta 8, Koper – Capodistria, spričevalo 2. letnika SAŠ – veterinarski tehnik. gnf-164841
Damiš Barbara, Zgornja Korena 71,
Zgornja Korena, indeks, št. 18000789, izdala FF v Ljublajani. gnq-164755
Dobovišek Koželj Barbara, Pot v Hrastovec 3, Ljubljana-Črnuče, indeks, Srednja šola za splošno kulturo in družboslovje
Ljubljana. gnx-164673
Domadenik Jože, Hmeljarska 5, Orehova vas, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
1980,1981. m-1215
Dražnik
Robert,
Trg
svobode
12/a, Ravne na Koroškem, spričevalo 3.
letnika Gimnazije Šiška, izdano leta 1994.
gns-164778
Dražnik Robert, Trg svodode 12A, Ravne na Koroškem, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Šiška, izdano leta 1995.
gny-164547
Drnovšček Žiga, Virmaše 204, Škofja Loka, spričevalo 2. letnika SŠTP.
gnm-165059
Drobnjak Milka, Žalna 14, Grosuplje,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1975 in 1977,
izdano na ime Kaurin Milka. gnu-165051
Drolc Špela, Stritarjeva 30, Domžale, indeks, št. 26104555, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnu-164726
Družinec Nataša, Sveti Duh 92, Škofja
Loka, diplomo Srednje šole ekonomske in
družboslovne usmeritve Kranj, izdana leta
1989, na ime Žižek Nataša. gnv-165000
Dvornik Križnar Jožefa, Veliko Mraševo
71/a, Podbočje, zaključno spričevalo Kmetijske šole, izdano leta 1979. gnt-165077
Ekart Mojca, Halefova ulica 7, Miklavž
na Dravskem polju, diplomo Srednje šole
za trgovinsko dejavnost-smer komercialni tehnik, izdana leta 1984 v Mariboru.
m-1234
Erpe Melita, Vaška cesta 115, Uršna
sela, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnp-164931

Eržen Kvina, Kamna Gorica 112, Kamna
Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Jesenice – poslovni tajnik. gnr-165079
Ferenc Tomaž, Planinska cesta 11,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za strojništvo v Ljubljani, izdano
leta 1988 in 1989. gnp-165181
Franič Tadeja, Lokve 16, Črnomelj, spričevalo o končani OŠ Simon Jenko v Kranju, izdano leta 2000. gnz-164821
Franjga Rok, Knaﬂjev trg 3, Ribnica,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnb-164999
Franjič Robert, Stara Fužina 255, Bohinjsko Jezero, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje ekonomske in turistične šole v
Radovljici, izdano leta 1988. gnn-164933
Fuks Branko, Ulica 4. maja 22/a, Turnišče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kadetske šole v Tacnu, izdano leta 1982.
gns-165078
Gagović Ratomir, Trebinjska ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne kovinarske šole v Domžalah, izdano leta
1981 in 1982. gnv-164725
Gašparović Ana, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1995 in 1996.
gnv-164875
Golob Štefan, Dornava 146/b, Dornava,
spričevalo o zaključnem izpitu izdal Zavod
za izobraževanje Formula v Mariboru-za
poklic voznik, št. 658-02, izdano leta 2002.
m-1290
Goluska Karmen, Javornik 52, Ravne na Koroškem, spričevalo 1. letnika III.
Gimnazije v Mariboru, izdano leta 2000.
m-1206
Goričanec Ivan, Tomšičeva 5, Velenje, spričevalo 7. razreda OŠ Petrovče.
gns-164503
Gornik Andreja, Pod Trško goro 85,
Novo mesto, indeks, izdala Srednja ekonomska šola v Novem mestu. gnc-164819
Grabenšek Ksenja, Cesta Leona Dobrotinška 20, Šentjur, spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje-center smer jezikovno kumanistična smer, izdano leta 1993.
m-1279
Gradišnik Samo, Jemčeva cesta 23/a,
Trzin, spričevalo 1. letnika SŠTS Litostroj.
gnh-165239
Grobelšek Aleksander, Dobojska 16,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu in 4.
letnika Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1993. gnr-164679
Guček Maksimiljan, Glasbilarska ulica
5, Mengeš, maturitetno spričevalo in spričevalo 4.letnika Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnz-165071
Habjan Anton, Loke 14, Tabor, zaključno
spričevalo SŠRK Celje, izdano leta 1991.
gnu-165076
Harjač Marjan, Ulica Koroškega bataljona 11, Ljubljana, spričevalo 4. letnika
Srednje grdabene tehnične šole – odsek
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za industrijo gradbenega materijala, izdano
leta 1980. gnh-164739
Hašaj Andreja, Puconci 208, Puconci,
spričevalo Srednje frizerske šole Maribor,
izdano leta 1991. gnu-164851
Horjak Ivan, Polana 35, Jurklošter, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske usnjarsko galanterijske šole v
Domžalah št. 93/79 K-poklic ključavničar,
izdano leta 1979. gnv-165025
Hrast Kaja, Kosovelova 2, Sežana, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2003. gny-164847
Hren Katarina, Smolenja vas 76, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra v Novem mestu – Srednja kemijska šola Novo mesto, izdano leta 1998.
gnx-164573
Hryshko Myroslav, Krakovski nasip 26,
Ljubljana, indeks, št. 18039232, izdala FF
v Ljubljani. gnq-165105
Huremović Minka, Partizanska cesta
13, Žiri, indeks, št. 11020014, izdala Visoka
šola za zdravstvo v Ljubljani. gnp-164881
Ilić Dijana, Gregorčičeva 10, Ljubljana,
indeks, št. 23010363, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gnn-164833
Ilievski Aleksandar, Gospejna ulica 2,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole -smer natakar, izdano leta
2001 v Mariboru. m-1220
Ivančič Jaka, Dolga reber 10, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole v Piranu, izdano leta
1995. gnj-165037
Ivančič Nadica, Jadranska ulica 6,
Ptuj, spričevalo 3. letnika Upravno administrativne šole Ptuj, izdano leta 1982.
gnf-164866
Ivančič Nadica, Jadranska ulica 6, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Upravno administrativne šole Ptuj, izdano leta 1983. gni-164867
Ivančič Nadica, Jadranska cesta 6, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravno administrativne šole Ptuj, izdano leta 1983.
gnl-164864
Ivanušič Branko, Rapočeva 4, Maribor,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Jarenina, izdano leta 1980. m-1214
Jaušovec Dejan, Vrbanska cesta 16/b,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
1991 in 1992. gnp-165231
Jeremić Mladen, Na zelenici 5/c, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani. gnl-164685
Jericijo Igor, Ivana Regenta 27, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1992. gnb-165220
Jerič Petra, Celjska cesta 36, Rogaška
Slatina, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1995.
m-1167
Jerončič Janez, Goče 31, Vipava, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole Veno Pilon v Ajdovščini, izdano leta
1989 in 1990. gnk-165136

Josič Drago, Turjaško naselje 4, Kočevje, spričevalo o končani OŠ Trg zbora
odposlancev, št. 227/42, izdano leta 1983.
gny-164872
Jug Danica, Vzhodna ulica 12/b, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje tehnične gradbene šole v Mariboru, izdano leta
1979. m-1203
Jurgec Boštjan, Nasipna 122, Maribor,
spričevalo I. in III. letnika SERŠ v Mariboru,
izdano leta 1990,1992. m-1291
Juršič Zdenka, Mariborska cesta 19,
Rače, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Miloša Zidanška v Mariboru, izdano leta
1980,1981. m-1266
Kaloh Anja, Bevkova 1, Maribor, spričevalo 2. letnika Druge gimnazije Maribor,
izdano leta 2004. m-1274
Kaltak Alen, Cesta komandanta Staneta
9, Litija, spričevalo 7. razreda OŠ Litija, izdano leta 2001. gnw-165224
Kamnik Branko, Šmartno na Pohorju
27, Šmartno na Pohorju, spričevalo 3. letnika Poklicne in tehniške šole Velenje, izdano leta 2000. m-1230
Karalić Sandi, Viška cesta 44, Ljubljana,
indeks, in diplomo Srednje elektro šole v
Ljubljani. gnr-165054
Karničnik Damjana, Vransko 130/b,
Vransko, spričevalo 2. letnika SŠGT-smer
gostinski tehnik v Celju, izdano leta 1998.
m-1270
Kaučič Sanja, Zg. Ščavnica 125, Sv.Ana
v Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole-program frizer,
izdano leta 1997. m-1195
Kavaš Gregor, Na griču 45, Kranj,
spričevalo
4.
letnika
Gimnazije
Kranj. gnk-164611
Kelenc Robert, Nedelica 100/a, Turnišče, spričevalo 1. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
šole v Mariboru, izdano leta 1994-1997.
m-1222
Kimovec Maja, Slovenska cesta 9, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 2. letnika
SŠTP Ljubljana. gnu-164601
Kirasić Dejan, Cesta Notranjskega
odreda 43, Stari trg pri Ložu, spričevalo o
zaključnem izpitu in spričevala od 1. do 3.
letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška
– eletrikar, elektronik, izdano leta 1994,
1995 in 1996. gnb-164745
Kiršner Ivana, Kamna Gorica 87,
Kamna Gorica, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2000.
gnk-164761
Klakočar Simon, Cesta Kozjanskega odreda 84, Šentjur, spričevalo od 1.
do 3. letnika Srednje strojne šole Štore.
gno-164607
Klemenčič Natja, Ribiška 4, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Bojana Ilicha v
Mariboru, izdano leta 2004. m-1187
Klemenčič Zoran, Prešernova ulica 11,
Maribor, spričevalo 2. letnika SERŠ-smer
elektrika motornih vozil, izdano leta 1995 v
Mariboru. m-1226
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Klenovšek Nataša, Straže 37, Mislinja,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 1997. gnh-164814
Klenovšek Nataša, Straže 37, Mislinja,
spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra v Velenju – Poklicna in tehniško elektro
in računalniška šola v Velenju, izdano leta
2003. gni-164813
Klep Tanja, Starošince 48, Cirkovce, spričevalo 1. letnika, izdal Šolski center-smer
frizer, oblačilec, izdano leta 1974. m-1211
Klobasa Simon, Ul. Roberta Kukovca
38, Maribor, spričevalo 3. letnika in obvestilo o uspehu Živilske šole-smer slaščičar konditor, izdano leta 2001 v Mariboru.
m-1248
Klobasa Simon, Ul. Roberta Kukovca
38, Maribor, spričevalo 1.in 2. letnika Živilske šole v Mariboru, izdano leta 1999,
2000. m-1202
Kocjančič Robi, Katarija 7, Domžale,
spričevalo 1. in 3. letnika Šolskega centra
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v
Ljubljani. gnd-164968
Kodba Marija, Črna vas 187, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja trgovska šola v Ljubljani. gnj-164712
Kodelja Manja, Cankarjeva 20, Senovo,
indeks, št. 61122880, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-1282
Kohek Maja, Bakovci, Partizanska ulica
31, Murska Sobota, indeks, št. 92032033,
izdala Fakulteta za humanistične študije v
Kopru. gnv-164829
Konstantino Suzana, Kal nad Kanalom
177, Kanal, spričevalo 3. letnika Gostinske
šole – smer natakar. gnw-164849
Korošec Andrej, Strma cesta 5, Zreče,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Celje, izdano leta 1983. m-1197
Kosi Dušan, Dobrava 31, Ormož, spričevalo 2. letnika Kmetijske šole Ptuj-smer
kmet. tehnik, izdano leta 2004. m-1204
Kostanjevec Anja, Lancovo 8A, Radovljica, spričevalo 3. letnika Ekonomsko – turistične šole v Radovljici. gnu-164451
Kovačič Mitja, Cesta Ilije Gregoriča 7,
Senovo, spričevalo 1. letnika Poklicne in
tehnične šole Maribor – živilska šola oddelek mesar, izdano leta 1999. gng-164590
Kovačič Mojca, Halefova ulica 7, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajalce, izdal
Šolski center za blagovni promet-smer prodajalec tehnične stroke. m-1235
Kozamernik Jukić Adriana, Vaše 21/a,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Poljane, izdano leta 1993, izdano na ime Starin Adriana. gnp-164481
Kravanja Primož, Zelena ulica 18, Šentilj v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika Prve
gimnazije v Mariboru, izdano leta 1997.
m-1256
Križaj Janja, Kidričeva cesta 88, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije v Ljubljani, izdano
leta 1995. gnr-164479
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Krt Marija, Ravne 101, Šoštanj, indeks,
št. 30019451, Visoke zdravstvene šole v
Mariboru. m-1233
Kuhar Jože, Počitniško naselje 49, Lovrenc na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Mariboru-smer
slikopleskar, izdano leta 1986. m-1283
Kuplenk Marjetka, Bajčeva ulica 15,
Novo mesto, spričevalo 1. letnika SŠŠ
Sevnica, izdano leta 1985, izdano na ime
Petan Marjetka. gnb-164695
Kuplenk Marjetka, Bajčeva 15, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika SŠŠ Sevnica,
izdano leta 1984, izdano na ime Petan Marjetka. gnf-165066
Kveder Igor, Partizanska cesta 9/a,
Kranj, spričevalo 2. letnika SŠ Iskra Kranj.
gnp-165056
Lauko Diana, Bolgarska 6, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 2004. m-1178
Lazar Sebastijan, Plečnikova 4, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
v Mariboru, izdano leta 2003. m-1180
Lesjak Polona, Vegova ulica 8, Celje, spričevalo 1.in 2. letnika Vrtnarske
šole v Celju-vrtnarski tehnik, izdano leta
1977,1999. m-1221
Lihteneger Tomaž, Savska cesta 18,
Mojstrana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 1998. gnx-165073
Lihteneger Tomaž, Savska cesta 18,
Mojstrana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 1997. gnw-165074
Lihteneger Tomaž, Savska cesta 18,
Mojstrana, spričevalo 1. letnika Srednje šole na Jesenicah, izdano leta 1996.
gnv-165075
Logar Meta, Plešičeva ulica 21, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnd-164468
Logar Meta, Plešičeva ulica 21, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gni-164588
Lončar Anita, Šentvid pri Lukovici 31,
Lukovica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1991. gnx-164548
Lončar Tina, Na Dole 30, Vodice, spričevalo poklicne mature Ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2002. gny-165147
Lorbek Lidija, Irgoličeva 26, Hoče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje konomske šole-upravno administrativna smer, izdano leta 1984 v Mariboru. m-1293
Lubej Primož, Raduše 29, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole – smer ekonomsko
komercialni tehnik. gnk-164461
Lukežič Matevž, Dutovlje 127, Dutovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Izobraževalnega centra
Memory d.o.o. Dutovlje, izdano leta 1999.
gnk-165061
Lunar Karmelita, Kolodvorska 3, Zagorje ob Savi, diplomo srednje šole – smer
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prometno transportni odpravnik, izdana
leta 1986. gno-164707
Magyar Severina, Hodoš 69/a, Hodoš
– Hodos, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika SVC v Celju.
gne-164842
Majal Vanesa, Engelsova 42, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m-1229
Majerle Igor, Lobetova ulica 21, Novo
mesto, spričevalo 2. in 3. letnika Tehniške
šole za lesarstvo v Ljubljani, izdano leta
1974 in 1975. gno-164832
Male Simona, Aškerčeva ulica 19, Pragersko, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1991.
m-1275
Marinčič Igor, Colharjeva ulica 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika Ekonomske srednje šole
Boris Kidrič v Ljubljani, izdano leta 1981.
gnv-164575
Markež Jana, Cesta talcev 4/a, Jesenice, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice, izdano leta 1997. gnn-164583
Mavsar Gregor, Trebinjska ulica 8, Ljubljana, indeks, Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani leto izdaje
1989. gnq-164680
Mejavšek Marko, Na Rebri 6, Bled,
spričevalo 3. in 4. letnika Kadetske šole
za miličnike, izdano leta 1983 in 1984.
gnc-164669
Merslavič Kocjančič Andreja, Povir 20,
Sežana, diplomo Srednje šole Sežana, izdana leta 1987. gnn-165058
Mesić Asim, Preglov trg 7, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Nove Fužine v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnn-164741
Meznarič Jože, Stojnci 86, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole v Mariboru, izdano leta 1977. m-1265
Mlač Anja, I Tankovske brigade 2, Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu SŠ
Srečka Kosovela Sežana -ekonomskei tehnik, izdano leta 1995, izdano na ime Verbič
Anja. gni-164688
Modic Marko, Ljubljanska cesta 47a, Rakek, spričevalo o končani OŠ Jožeta Krajca
Rakek, izdano leta 1987. gnt-165152
Mohar Tamara, Rudarsko naselje 27,
Kočevje, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Kočevje, izdano leta 1994. gnx-164748
Mohorko Mirjana, Ul. 5. prekomorske
14, Ptuj, spričevalo 3. letnika Srenje zdravstvene šole Rakičan – tehnik zdravstvene
nege. gns-164603
Molan Andreja, Cesta prvih borcev 31,
Brestanica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole Sevnica. gnz-164471
Muftič Elvis, Kejžarjeva 32/a, Jesenice,
potrdilo o opravljeni maturi Gimnazije Jesenice, izdano leta 1995. gnq-165055
Murat Breznik Aleksandra, Rimska ploščad 13, Ptuj, spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne šole Maribor – frizer, izdano leta
1997. gnx-165048

Nagelj Danica, Žalna 69/b, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gni-164763
Namestnik Iztok, Široka ulica 3, Selnica ob Dravi, spričevalo 2. letnika Srednje
gostinske šole za turizem – smer kuhar,
izdano leta 1993 v Mariboru. m-1267
Narat Rechelle, Triglavska ulica 16,
Domžale, diplomo Sreednje ekonomske in
naravoslovne šole v Kamniku, št. NM-I/114.
gnm-164709
Nikolić Ana, Rozmanova 17, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 1993. gnf-165116
Oberleit Sara, Flisova 29, Hoče, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne šole
– smer frizer, izdano leta 2002,2003 v Mariboru. m-1231
Obradović Vesna, Trg Dušana Kvedra
13, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole pedagoške in kulturne usmeritve,
izdano leta 1988,1989. m-1285
Obran Aleš, Prešernova 13, Veržej, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ-smer elektronik v Mariboru, izdano leta 1993. m-1269
Obreza Mihaela, Kranerjeva ulica 10,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja ekonomska šola v Postojni. gni-165188
Ocvirk Darinka, Čemšenik 1, Čemšenik,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Ekonomske šole Trbovlje, izdano
leta 1982 in 1984. gng-165115
Oražem Elizabeta, Jelovec 5, Sodražica,
spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole
v Kočevju, izdano leta 1991. gnb-164545
Orel Moira, Črni Kal 78, Črni Kal, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano
leta 2003. gnb-165070
Orel Uroš, Klanska 19, Medvode, indeks, št. 41030058, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gns-165178
Ornik Ida, Vrazova ulica 54, Maribor,
spričevalo 1.,2. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Administrativne šole v Mariboru, izdano leta 1975,1976. m-1205
Ornik Sebastijan, Kamniška graba 105,
Kamnica, spričevalo o končani OŠ Kamnica, izdano leta 1997. m-1164
Osjak Peter, Maurerjeva ulica 13, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Spodnja
Šiška, izdano leta 2001. gnb-164895
Osredkar Andreas, Kosovelova 21, Idrija, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jurija
Vege Idrija, izdano leta 2004. gne-164467
Ošaj Jasna, Batuje 32/a, Črniče, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole v
Novi Gorici, izdano leta 2000. gnb-164595
Padar Janez, Spodnja Senica 24, Medvode, spričevalo o končani OŠ Preska, izdano leta 1981. gns-164703
Pader Mojca, Sedraž 29, Laško, spričevalo 3. letnika Srednje vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 1997. gnd-164718
Pajenk Alen, Kamniška graba 53, Kamnica, spričevalo 3. letnika Lesarske šole v
Mariboru, izdano leta 2004. m-1236
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Pantelič Sonja, Kardeljeva 77, Maribor,
spričevalo 7., 8. razreda Osnovne šole Janko
Glazer Ruše, izdano leta 1984,1985. m-1240
Pavlič Tilen, Varlovo naselje, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Steklarske
šole Rogaška Slatina – smer optik, izdano
leta 1998. m-1183
Pavlišič Đuljana, Povir 5/a, Sežana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Postojna,
izdano leta 1977. gnd-164668
Pavlovič Marko, Gregorčičeva 11, Kranj,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj.
gnw-164599
Pečar Jožica, Ulica 21. aprila 8, Spodnji Duplek, spričevalo 8. razreda Osnovne
šole Gustava Šiliha v Mariboru št. 1455,
izdano leta 1999. m-1219
Pečečnik Aleksander, Ormoška cesta
4, Ptuj, spričevalo 1.,2.in 3. letnika Srednje gostinske šole v Mariboru, izdano leta
1980,1981,1983. m-1208
Pejič Alena, Šalara 51/c, Koper – Capodistria, spričevalo 2. letnika STŠ Koper, št.
324. gns-164578
Pejič Vaska, Efenkova 34, Celje, spričevalo 2. letnika Gimnazije Celje, izdano
leta 2004. m-1181
Pelko Marko, Visoko 103, Visoko, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehanične šole Škofja Loka. gnq-164555
Perger Mojca, Volkmerjeva 24, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Ekonomske šole Ptuj- smer trgovec, prodajalec,
izdano leta 1996. gni-165063
Perić Petar, Loznica, Bih, spričevalo o
končano šoli za voznika, izdan pri Izobraževalnem centru za tehniško stroko Novo
mesto, izdano leta 1978. gnt-164927
Perko Aleš, Sp. Žerjavci 20, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o uspehu Srednje gradbene šole v Mariboru, izdano leta
2004. m-1192
Perpar Nataša, Glavarjeva ulica
19, Ljubljana, indeks, SUAŠ v Ljubljani.
gnm-164659
Peršl Bojan, Rožna dolina, Cesta XIX/13,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole v Ljubljani. gnv-164750
Petrović Milan, Kolodvorska 17, Pragersko, spričevalo 3. letnika Srednje strojne
šole v Mariboru, izdano leta 2002. m-1245
Pezdir Matjaž, Hrušica 158, Hrušica, spričevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice – strojništvo, izdano leta 1990.
gnk-164586
Pezdir Matjaž, Hrušica 158, Hrušica,
spričevalo 2. letnika Šole za strojništvo
Škofja Loka, izdano leta 1992. gnf-164591
Pezdir Matjaž, Hrušica 159, Hrušica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice, izdano leta 1991. gnw-164824
Pezdir Matjaž, Hrušica 158, Hrušica,
spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja na
Jesenicah, izdano leta 1988. gnh-164589
Piantoni Žeger Matjaž, Kajuhova 5, Izola – Isola, spričevalo o končani OŠ Vojke
Šmuc v Izoli, izdano leta 2003, izdano na
ime 2003. gnt-164702

Plešec Mojca, Kalanova ulica 21, Medvode, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996. gnl-164660
Pleteršek Mateja, Sp. Polskava 196,
Pragersko, spričevalo 4. letnika Srednje
trgovske šole-smer aranžerski tehnik, izdano leta 2000. m-1207
Praznik Milena, Šentvid pri Stični 158,
Šentvid pri Stični, spričevalo 8. rezreda OŠ
Veliki Gaber, izdano leta 1977, izdano na
ime Košir Milena. gns-164678
Prepelič Marjeta, Ritoznoj 19, Slovenska Bistrica, spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 2000.
m-1247
Rajh Lea, Brunšvik 31/a, Rače, spričevalo 2. letnika III gimnazije v Mariboru,
izdano leta 2004. m-1218
Ravnik Bogdan, Ulica Štrauhovih 39,
Maribor, spričevalo 6. razreda Osnovne
šole Slava Klavora v Mariboru. m-1237
Raztrešen Janez, Partizanska 75, Žiri,
spričevalo od 1.-8. razreda OŠ Ivana Tavčarja, izdano leta 1981. gni-164438
Rekar Ines, Ravenska pot 59, Škoﬂjica,
indeks, št. 0005827012, izdala Fakulteta za
policijsko varnostne vede. gnn-164483
Repše Jernej, Novo Polje, Cesta XVI/24,
Ljubljana, indeks, št. 12130081071, izdala
Višja strokovna šola, telekomunikacije in
poštni promet. gny-164722
Ribič David, Vurberg 40, Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Mariboru-smer slikopleskar,črkopleskar, izdano leta 2004.
m-1213
Sanchez Marin, Jamova cesta 60, Ljubljana, spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ
Druge grupe odredov, Ljubljana Fužine.
gnw-164674
Savski Patricija, Rimska ulica 23/a, Poljčane, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole v Mariboru, izdano leta 1999. m-1198
Sedmak Matej, Sv. Anton, Tomažiči 2, Pobegi, spričevalo 3. in 4. letnika
EKŠ Koper, izdano leta 1997 in 1998.
gnm-164834
Selman Amir, Cesta na Poljane 9, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Koseze,
izdano leta 2001. gnk-164736
Senčar Miran, Desnjak 27, Ljutomer,
spričevalo o končani OŠ Cezanje, izdano
leta 1989. gnv-164850
Seneković Diana, Mozelj 2/b, Kočevje,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2002. gne-164567
Simić Milan, Kunaverjeva ulica 12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Delavske univerze Cene Štupar – gonstinstvo,
izdano leta 2002. gnu-165226
Smole Tadej, Glavarjeva cesta 14, Komenda, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika ŠCRM Kamnik – Srednja ekonomska šola, izdano leta 1999.
gne-164717
Smukovič David, Hinje 15, Šentjanž, spričevalo 3. letnika SPŠ in ob-
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vestilo o uspehu, izdano leta 2000 in
2001. gns-164878
Sodja Anita, Nomenj 43/a, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Radovljica, izdano leta 2001.
gni-164788
Sodja Anita, Nomenj 43/a, Bohinjska
Bistrica, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole v Radovljici, izdano leta 2002.
gnh-164789
Stanojević Maja, Delakova ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednja frizerska šola, izdano leta 2004.
gnr-164633
Stepanov Menih, Kraška ulica 6, Izola
– Isola, spričevalo 1.,2.in 3. letnika Srednje
tehnične šole v Kopru-smer frizer, izdano
leta 1999,2000,2001. gno-165132
Stranščak Eneida, Kraška cesta 32A,
Divača, spričevalo o zaključnem izpitu in 1.,
2., 3., letnika Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 1993, 1994 in 1995.
gnp-164631
Stropnik Sara, Kavče 14, Velenje, spričevalo 3. letnika Gimnazije v Velenju, izdano leta 1999. gnj-164812
Šalamun Vesna, Finžarjeva4, Ptuj, indeks, št. 41P03095, Podiplomski interdisciplinarni študij. gne-164642
Šarlah Marjana, Prvomajska 46, Celje,
spričevalo 1. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 1981, izdano na
ime Selišek Marjana. gnu-164701
Šepši Barbara, Lazec 19, Draga, diplomo Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdana leta 1996. gnz-164571
Širca Blaž, Kompole 160, Štore, indeks,
št. 81625857, izdala EPF Maribor. m-1254
Škafar Nadja, Rakovlje 13, Braslovče,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1999. gnu-165201
Školjak Niko, Cesta talcev 28/b, Rače,
spričevalo I. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem-smer kuhar, dualni sistem v
Mariboru, izdano leta 2001. m-1271
Šmid Alojz, Mrzlo polje 4, Jurklošter,
indeks, št. 41960006, Medicinska fakulteta
v Ljubljani. gny-164672
Šmid Patricija, Tartinijeva ulica 1, Šentjur, indeks, št. 11020486, izdala Visoka
šola za zdravstvo. gnm-165184
Špringer Alojz, Roška cestra 13, Dolenjske Toplice, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega
centra Novo mesto – Tehniška strojna šola
Novo mesto. gnt-164827
Štepic Brigita, Male češnjice 5A, Šentvid pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole, šol tehničnih strok in
osebnih storitev, izdano leta 1983, izdano
na ime Kastelic Brigita. gng-164469
Štorman Mitja, Vrbje 92A, Žalec, indeks, št. 18030439, Filozofska fakulteta.
gnl-164460
Šuc Ariana, Cesta 1. maja 63, Kranj,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 2003. gnw-164699
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Šumnik Dejan, Ob Meži 25, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Velenje – elektrotehnik, izdano leta
2001. gnw-165199
Švab Sonja, Sveti Anton, Hrib 2, Pobegi, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
Koper, izdano leta 1976, izdano na ime
Marsetič Sonja. gng-165065
Švigelj Sandi, Bezuljak 46, Begunje
pri Cerknici, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Postojna – avtomehanik.
gnz-164696
Titan Davorin, Markovičeva 13, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole-smer zidar, izdano leta 2001 v Mariboru.
m-1259
Titan Davorin, Markovičeva ulica 13,
Maribor, spričevalo 8. razreda Osnovne
šole Tone Čufar, izdano leta 1994 v Mariboru. m-1258
Tomše Aleš, Spodnje Javorje 7C, Črna
na Koroškem, spričevalo 4. letnika Srednje
šole Slovenj Gradec – smer ekonomsko
komercialni tehnik. gnm-164434
Tomše Aleš, Spodnje Javorje 7C, Črna
na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Slovenj Gradec, smer ekonomsko komercialni tehnik. gnl-164435
Torkuš Monija, Majšperk 51, Majšperk,
spričevalo 1. letnika Poslovne šole – smer
poslovni tajnik. gng-164690
Tratnik Iva, Valjavčeva ulica 5, Celje,
indeks, št. 42248199, izdala Likovna akademija v Ljubljani. gnk-164890
Turčin Katarina, Družinska vas 10, Šmarješke Toplice, spričevalo Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 1999. gnq-164580
Ude Valant Polonca, Grablovičeva ulica 28, Ljubljana, indeks, izdala Srednja
kovinarska in usnjarska šola Domžale.
gnu-164951
Urh Aleksander, Gregorčičeva 16, Ilirska Bistrica, spričevalo Srednje železniške
elektro kovinarske šole Ljubljana, izdano
leta 1987. gnu-164651
Veber Janez, Zrkovska cesta 10, Maribor, diplomo Prometno transportne železniške šole v Mariboru, izdana leta 1985.
m-1185
Večerič Andreja, Paradiž 45, Cirkulane,
spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Ptuj,
izdano leta 2003. m-1182
Vidic Primož, Pod gozdom, Cesta VIII/6,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo poklicne mature Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1999 in
2001. gnm-164859
Vimpolšek Anja, Santorijeva 7/a, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske in turistične šole, izdano leta
2001. gnb-164845
Vindar Vladko, Sedlarjevo 24, Buče,
diplomo Centra za dopisno izobraževanje
Univerzum Ljubljana, št. 930/91, izdano
18. 4. 1991. gnh-164443
Vodončnik Stanislav, Zabukovica 70/a,
Griže, spričevalo o zaključnem izpitu PKMŠ
Štore, izdano leta 1980. gnx-164598
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Vodovnik Janez, Šalek 89, Velenje, spričevalo od 1do 3. letnika SŠTP.
gne-164442
Vrabec Bojan, Rimska cesta 9, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika Šubičeve gimnazije, izdano
leta 1973 in 1974. gnw-164574
Vranc Boštjan, Nova Cerkev 21/a, Nova
Cerkev, indeks, št. 29003903, izdala Naravoslovna tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnj-164612
Vrbančič Alenka, Ulica Jana Baukarta 11, Ljutomer, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1992 in 1993. gnl-164635
Vrbovšek Petra, Ulica 17. julija 23, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Mariboru,
izdano leta 1994. m-1263
Vreš Sašo, Begunjska cesta 51, Tržič,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
Kranj, izdano leta 2000. gnl-165235
Vrhovec Nina, Malnarjeva ulica 10,
Ljubljana, indeks, št. 42262200, izdala
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani.
gnf-164991
Vršič Marko, Terbegovci 9/a, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
1998. m-1166
Vršič Marko, Terbegovci 9/a, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc v Mariboru, izdano leta 1995.
m-1165
Vučkovič Dalibor, Mariborska 68, Celje,
spričevalo 1. letnika Elektro šole Celje, izdano leta 2003. gnr-164554
Zobec Berta, Ziherlova ulica 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije pedagoške smeri v Ljubljani, izdano leta 1977.
gnd-164818
Zobec Boštjan, Starovaška ulica 31,
Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo
3. letnika ŠC PET v Ljubljani, izdano leta
1996. gni-164713
Zupan Damjan, Grosova 14, Kranj, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole v Kranju.
gnv-164600
Zupan Urh Primož, Trg Rivoli 9, Kranj,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Škofja Loka,
št. III/905, izdano leta 2004. gnq-165030
Zver Marija, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Murski Soboti, izdano leta
1975. gnt-164731
Žerjal Matjaž, Pliskovica 51, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu Policijske
akademije v Tacnu, izdano leta 2000.
gnd-164693
Žerjal Matjaž, Pliskovica 51, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje železniške
šole v Ljubljani, izdano leta 1993 in 1994.
gnz-164721
Živic Uroš, Cesta zmage 55, Maribor, indeks, št. 81510975, EPF Maribor. m-1241
Žižek Ljiljana, Jakčeva ulica 29, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje graﬁčne

šole v Ljubljani, izdano leta 1982, izdano
na ime Pigac Ljiljana. gng-164740
Žmauc Milena, Boršt 7/a, Marezige,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje pedagoške šole, izdano leta 1983 in 1984.
gnx-164823

Ostali preklici
Alagić Alena, Titova 36, Jesenice, študentsko izkaznico, št. 2018715, izdala FDV
v Ljubljani. gnc-164569
Ambrož Sonja, Skorba 8, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 30012685, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani. gnq-165255
Arzenšek Gregor, Vrbno 6, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 93545593, izdala
FERI Maribor. m-1255
AŽNOH d.o.o., Trg 18, Prevalje, dovolilnico za mednarodni prevoz v cestnem
prometu, št. 1002067/BIH, koda 070/10.
gnl-164560
Batorek Nina, Zg. Hoče 26/d, Hoče, študentsko izkaznico, št. 0841, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gns-164853
Bečaj Andraž, Trubarjeva 8, Domžale, študentsko izkaznico, št. 19831148,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnv-164550
Beigot Sara, Ob Radoljni 40, Lovrenc
na Pohorju, študentsko izkaznico, št.
71020366, izdala Biotehniška fakulteta –
mikrobiologija. gne-165117
Bektašević Samir, Frankovo naselje
177, Škofja Loka, potrdilo o opravljenem
izpitu za vožnjo nevarnih snovi, št. 017205,
izdano leta 2002. gnh-165189
Benedik Sandra, Pševska cesta 48,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 21017942,
izdala FDV v Ljubljani. gnj-164562
Berlak Nina, Svetinci 20, Destrnik, delovno knjižico. gnj-165062
Biserčić Desa, Jadranska cesta
86/a, Ankaran – Ankarano, delovno knjižico. gni-164863
Biserčić Olivera, Jadranska cesta
86/a, Ankaran – Ankarano, delovno knjižico. gnj-164862
Biserčić Verica, Jadranska cesta 6,
Ankaran – Ankarano, delovno knjižico.
gng-164865
Bogme Matjaž, Ipavčeva 5, Maribor, delovno knjižico. m-1288
Bračko Danijel, Vodole 31, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93520697, izdala Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
m-1253
Cerovšek Vlasta, Okrog 6, Gabrovka, študentsko izkaznico, št. 01001200, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnc-165194
Cimerman Miran, Dol. stara vas 82,
Šentjernej, delovno knjižico, št. 36061, izdala UE Novo mesto.. gnb-164820
Cotman Matjaž, Planina 23, Kranj, delovno knjižico. gnl-164860
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Cvikl Elvis, Ob Koprivnici 86, Celje, študentsko izkaznico, št. 30011306, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani. gnw-164624
Čepe Domen, Ciringa 29, Zgornja Kungota, vozno karto, št. 2147 za relacijo Maribor-Plač, izdal Certus. m-1262
Čerkez Katja, Rožna dolina, Cesta
XIX/5, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Vič. gnn-165233
Čuk Uroš, Grintovška ulica 257a, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-165131
Dizdarević Sead, Vojkova cesta 17,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za
kuharskega pomočnika – II stopnja, izdala
Delavska univerza Cene Štupa v Ljubljani,
izdano leta 1989. gne-164646
Dolinšek transport gradbena mehanizacija d.o.o., Ižanska cesta 412, Ljubljana,
licenco, št. GE 000977-00446, za tovorno
vozilo z reg. št. LJ U9-23T. gnt-165202
Drnovšek Mirko, Trg revolucije 18, Trbovlje, delovno knjižico. gng-164840
Dudič Deja, Hrušica 58/e, Hrušica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jesenice,
izdala 2003. gnt-164877
Duškov Tina, Kocbekova 6, Celje, študentsko izkaznico, št. 93481936, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Mariboru. m-1287
Fedran Valentin s.p., Rečica ob Savinji 4, Rečica ob Savinji, hrvaško dovolilnico za tretjo državo D146186, št. 10283.
gng-164665
Feguš Marko, Mejna cesta 4, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 93500572, izdala FS
v Mariboru. m-1196
Glavinič Marko, Vinski vrh 6, Ormož, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2337/01, VC-6037, izdala Luška
kapitanija v Kopru. m-1264
Golob Klavdija, Planina 1, Kranj, dijaško
izkaznico, izdala Ekonomska šola v Kranju.
gnj-164837
Grbič Goran, Smrekarjeva 47, Izola –
Isola, delovno knjižico. gnx-164473
Grilc Andrej, Matija Tomca 1, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 0856, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gno-164682
Hamza Klara, Tovarniška 12/j, Logatec,
dijaško izkaznico, izdal Gimnazije Jurija
Vega Idrija, izdala 2002. gnx-164698
Hedžek Katja, Dokležovje, Letališka ulica 7, Beltinci, študentsko izkaznico, št. 21030190, izdala FDV v Ljubljani.
gnl-165185
Hirschmann Ando, Tenetiše 11/b, Golnik, delovno knjižico. gni-164838
Hočevar Mihaela, Šmalčja cas 40, Šentjernej, študentsko izkaznico, št. 9377698,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnv-165200
Hočevar Željko, Cesta 4. julija 52A, Krško, delovno knjižico. gnp-164456
Horvat Jelka, Cesta III/5, Velenje, delnice KRS Velenje, št. 005566, 005567,
005568, 005569, 005570, 005571, 005572,
005573 in 005574. gnt-164852

Hribar Stanislav s.p., Velik Gaber 64,
Veliki Gaber, hrvaško dovolilnico za iz in
tretje države, št. EO 12844, št. 0000845
in dovolilnico za BIH, št. EO71002, št.
1001002. gnn-165033
Hrovat Katarina, Stopiče 34A, Stopiče,
delovno knjižico. gno-164457
Jakil Andrej, Poljanska cesta 18, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-164677
Janjić Anka, Clevelandska 29, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-164500
Jazbec Anže, Tržaška cesta 6, Ljubljana, delovno knjižico. gns-164453
Jereb Matej, Starovaška cesta 6, Žiri,
delovno knjižico. gnc-164594
Jezernik Milan s.p., Pucava 1, Celje,
licenco, št. 9706, izdana 1. 12. 2000, za
vozilo CE E8-214. gnf-164441
JP KOMUNALA RADEČE p.o., Titova
107, Radeče, licenco za prevoz blaga, št.
0000292/00074/224 za vozilo Volkswagen
Transporter 2,5 reg. oznaka CE F1-015,
izdana 23. 10. 2002. gnp-165031
Kastelic Andreja, Brezova reber 9, Dvor,
študentsko izkaznico, št. 0861, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani. gnn-164683
Kaube Gregor, Činžat 15/a, Fala, študentsko izkaznico, št. 29013876, izdala Fakulteta za strojništvo v Mariboru. m-1289
Kavaš Bojan, Panonska 113, Beltinci, študentsko izkaznico, št. 19317659,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnt-165252
Kljun Tjaša, Žlebič 40/a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gno-164432
Kmetič Mira, Sveta Ana 27, Sv.Ana v
Slov.goricah, delovno knjižico. m-1190
Kocbek Brigita, Zg. Partinje 36, Jurovski
Dol, študentsko izkaznico, št. št. 59030751,
izdala Visoka šola za upravljanje in poslovanje v Novem mestu. m-1261
Kokot Boštjan, Tibolci 39, Gorišnica,
študentsko izkaznico, št. 81582183, izdala
EPF v Mariboru. m-1189
Kozjek Mirna, Zaloška 226, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-164466
Krasniqi Adžija, Mlinska ulica 18, Hoče,
delovno knjižico. m-1268
Kregar Miha, Trg MDB 5, Ljubljana, potrdilo o opravljenem o opravljenem izpitu za VHF – GMDSS, št. 02/09-1637-01.
gnf-164716
Kregar Miha, Trg MDB 5, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-714/01 VČ 4217. gng-164715
Krulc Darja, Ulica Borisa Kraigherja
7, Slovenska Bistrica, delovno knjižico.
m-1246
Kunc Aleš, Rovte 16, Rovte, študentsko
izkaznico, št. 64020090, izdala Fakulteta
za elektrotehniko v Ljubljani. gnb-165045
Lešnik Jernej, Košnica 14/a, Celje, delovno knjižico. gnx-164723
Lešnik Peter, Sp. Korena 21, Spodnji Duplek, študentsko izkaznico, št.
61183083, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. gnd-164868
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Levstek Boštjan, Turjaška 11, Kočevje,
delovno knjižico, reg. št. 39/02, A 506148.
gnx-164873
Likar Tina, Bevke 5/b, Vrhnika, delovno
knjižico. gnj-164737
Ljubič Tomaž, Kidričeva ulica 13, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico. gns-164903
Lopert Mojca, Glavna 59, Beltinci, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola Murska Sobota. gno-164582
Lukman Viktorija, Obrež 144, Središče
ob Dravi, študentsko izkaznico, št. 29877,
izdala Visoka upravna šola. m-1200
Maguša Miha, Slovenska ulica 18, Sv.trojica v Slov.goricah, vozno karto, št. 1132 za
relacijo Sv. Trojica – Maribor. m-1243
Majerič Ana, Glavni trg 12, Maribor, vozno karto, št. 00084 za relacijo Tezno Maribor. m-1292
Maričevič Dušan, Vošnjakova 29, Maribor, delovno knjižico. m-1179
Marković Andrej, Na zelenici 5/a, Vrhnika, delovno knjižico. gns-164628
Masnec Darko, Ceste 43, Rogatec, študentsko izkaznico, št. 61210804, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-1252
Mernik Tatjana, Kajuhova 1, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št.
2988540383617, izdala Višja strokovna
šola v Mariboru. m-1284
Mihelič Aleš, Kot pri Ribnici 6, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 64030129, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnf-164995
Mitrović Jovo, Pivovarniška ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-165100
Monti Marisa, Kolodvorska 31, Bled,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport, leta
1995. gnt-164777
Moravec Frida, Gajštova 23, Maribor,
delovno knjižico. m-1273
Murn Gašper, Radomeljske čete
26, Radomlje, vozno karto, št. 420205.
gnu-165001
Musar Lucija, Marof 31, Brežice, študentsko izkaznico, št. 21018077, izdala
FDV v Ljubljani. gnj-164662
Muzga Saša, Sitarjevška 61, Litija, študentsko izkaznico, št. 2106703, izdala FDV
v Ljubljani. gnk-164511
Nahtigal Karla, Nad mlini 31, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 20990172,
izdala Pravna fakulteta. gnc-164694
Nišandžič Gregor, Medetova ulica 1,
Kranj, delovno knjižico. gnk-164711
Novak Budisavljević Miloš, Valvasorjeva
3, Ljubljana, delovno knjižico, izdana na
ime Budisavljević Miloš. gnn-164733
Oblokar Zlatko, Soška 26, Solkan, izkaznice reševalca iz vode s številko 481.
gny-164622
OBRTNA ZADRUGA »PREVOZ«, z.o.o.,
Cesta v Kleče 12, Ljubljana, preklic štampiljke, objavljeno v Ur. l. RS, št. 99/2004.
gnl-165035
Orel Igor, Župančičeva ulica 6, Domžale, delovno knjižico. gnt-164577
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Osterc Mateja, Cenkova 17, Cerkvenjak,
vozno karto, št. 01563, izdal Certus Maribor.
m-1281
Papež Ana, Kajuhova 4, Piran – Pirano,
študentsko izkaznico, št. 18010911, izdala
FF v Ljubljani. gnw-164974
Pavlič Tilen, Varlovo naselje 5, Maribor,
delovno knjižico. m-1184
Petrovicki Ivica, Jakčeva ulica 43, Ljubljana, delovno knjižico. gnr-164854
Pevec Mojca, Olimje 8, Podčetrtek, študentsko izkaznico, št. 61214273, izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-1201
Pevulja Sanel, Zaloška cesta 210, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-165230
Ploj Marta, Zg. Partinje 149, Lenart v
Slov. goricah, delovno knjižico. gnc-164994
Resnik Saba, Hotimirova ulica 12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19391515,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gny-164747
Rosulnik Maruša, Nova ulica 6, Vodice,
študentsko izkaznico, št. 21030588, izdala
FDV v Ljubljani. gnm-164884
Sajavec Gregor, Vuhred 161/a, Vuhred,
študentsko izkaznico, št. 93496666, izdala
Fakulteta za strojništvo v Mariboru. m-1257
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Savnik Mojca, Gornji Lenart 42, Brežice,
delovno knjižico. gnn-164433
Sitar Danijel, Glavni trg 5, Ljutomer, delovno knjižico. gnh-164464
SIVENT D.D., Železna cesta 18, Ljubljana, polica za zavarovanje avtomobilske odgovornsti AO, št. 646610 in polica za zavarovanje avtomilskega kaska AK, št. 206181.
gnh-164614
Slavič Peter, Postojnska 23, Ljubljana,
delovno knjižico. gnq-165205
Ščurek Trglavčnik Matija, Linhartova 16,
Celje, delovno knjižico. gnb-164620
Šoštarič Gregor, Cankarjeva 6/e, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81608966,
EPF v Mariboru. m-1228
Štampar Simon, Gornj Lakoš, Glavna
ulica 82, Lendava – Lendva, študentsko izkaznico, št. 64030163, izdala Fakulteta za
elektrotehniko v Ljubljani. gnu-164901
Tahirović Mirzeta, Beblerjev trg 1, Ljubljana, delovno knjižico. gno-164857
Tomažin Alenka, Straža 4, Raka, študentsko izkaznico, št. 19357942, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gny-164572
Trajkov Risto, Tončka Dežmana 10,
Kranj, delovno knjižico. gnt-165052

TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133, Krško, licenci za vozili Mercedes Benz Actros
2543L, št. GE000083/00289 z reg. številko
KK 71-34/Z in KK 71-36Z. gni-164613
Transport Livko Ražem s.p., Sermin 28,
Koper – Capodistria, licenco za vozilo Scania
R124 LA 4x2, rebg. št. KP V9 – 103, izdano
4. 12. 2002 pod številko 947. gnc-165169
Trkman Branko s.p. -Sebastijan transport, Hrašče 141, Postojna, dovolilnice za
mednarodni transport – Jugoslavija, koda
058424 in 082068. gnn-165083
Vilimanovič Kaja, Agrarne reforme 4, Koper – Capodistria, dovolilnico za parkiranje
KP C6-436. gnt-164477
Vilimanovič Rade, Agrarne reforme 4,
Koper – Capodistria, dovolilnico za parkiranje 1370. gns-164478
Vogelsang Veronika, Borisa Vinterja 4,
Zreče, študentsko izkaznico, št. 61165700,
izdala Pedagoška fakulteta v Mariboru.
m-1227
Zadravec Igor, Vuzmetinci 42, Miklavž pri
Ormožu, delovno knjižico. gno-165057
Žibret Tina, Planina 25/a, Planina pri
Sevnici, študentsko izkaznico, št. 81530528,
EPF v Mariboru. m-1209

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
6285
ZJN-15.G
6285
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
6285
Predhodni razpisi
6285
Storitve
6285
Javni razpisi
6285
Blago
6285
Gradnje
6304
Storitve
6315
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
6321
Blago
6321
Gradnje
6322
Storitve
6323
Obvestilo o oddaji naročila
6323
Blago
6323
Gradnje
6325
Storitve
6327
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju
6333
Blago
6333
Javni razpisi

6333

Javne dražbe

6341

Razpisi delovnih mest

6344

Druge objave
Obvestila o vlogah za priznavanje označb
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil

6349
6353

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

6354
6354

Objave po Zakonu o političnih strankah

6356

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

6356

Evidenca statutov sindikatov

6356

Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Objava sklepov skupščin

6356
6356
6358

Zavarovanja

6358

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem

6361
6361
6367
6367
6368

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

6368
6368

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

6370
6370
6370
6370
6371
6374
6377
6377
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