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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 16-30/04
Ob-27952/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 27. 7. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in montaža opreme za sterilizacijo – sterilni hodnik v OP bloku (tehnološka oprema – aparati):
– sterilizator prehodni 2 kosa,
– termodesinfektor 2 kosa,
– ﬂusher desinfektor 2 kosa,
– montažna stena iz nerjaveče pločevine
2 kosa,
– stroj za pomivanje laboratorijske steklovine 1 kos.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Belimed d.o.o., Kosovelova cesta 2, 1290 Grosuplje.
7. Pogodbena vrednost: 56,739.540 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 63,296.304 SIT z DDV, 56,739.540 SIT
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Splošna bolnišnica
Novo mesto

22. 10. 2004
ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 070/04
Ob-27923/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj
izvedbe:
modernizacija
ceste
R1-221/1221 Trbovlje–Hrastnik (Marko).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AGM Nemec Primož s.p.,
Sedraž 3, 3270 Laško.
7. Pogodbena vrednost: 39,638.044
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73,240.341 SIT, 39,638.044 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 057/04
Ob-27924/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste R3-639
Spodnji Brnik–Zgornji Brnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 134,937.709
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 150,336.170 SIT, 134,937.709 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 117/04
Ob-27925/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: sanacija plazu »Jezerski klanec« na cesti R2-424/1225 v km 4.200.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: NIVO d.d., Lava 11, 3000
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 44,367.065 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,220.131 SIT, 44,367.065 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 119/04
Ob-27926/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: preplastitev ceste Ilirska Bistrica–Jelšane cesta G1-6/0343.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 76,565.037
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 80,107.119 SIT, 76,565.037 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 121/04
Ob-27927/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obvoznica Črnomelj od km
0+000 do km 0+127.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana in CGP d.d., Ljubljanska 47,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 111,248.114
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 111,248.114 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 133/04
Ob-27928/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 27. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj
izvedbe:
modernizacija
cest
R3-645/1189 Sostro–Besnica od km 3.340
do km 3.500.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: HIP Plus d.d., Vače 103,
1252 Vače.
7. Pogodbena vrednost: 67,890.450
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 71,097.503 SIT, 67,890.450 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 136/04
Ob-27929/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 29. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba ukrepov za zaščito
dvoživk na cesti R3-672/1337 Impoljca–
Zavratec.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Strabag AG, Podružnica
Ljubljana, Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 52,404.382
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 53,354.825 SIT, 52,404.383 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 138/04
Ob-27930/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 30. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izdelava zapornega sloja na
cesti G2-101 Ljubelj–Bistrica odsek 232
od km 8.756 v dolžini 778.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Strabag AG, Podružnica
Ljubljana, Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 41,792.059
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 43,160.197 SIT, 41,792.058 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 353-120/2004-133
Ob-28399/04
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje
Šentjur d.o.o., pooblaščenec naročnika: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Cesta Leona Dobrotinška 18, Šentjur, tel. 03/747-16-20, naslov pooblaščenca naročnika: Mestni trg 10,
Šentjur, tel. 03/747-13-24.
3. Datum izbire: 3. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja I. faze kanalizacijskih kolektorjev v Šentjurju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VEKO z.o.o., Stari trg 36,
Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 33,889.430
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,346.749,22 SIT; 33,889.430 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 18. 10. 2004.
Občina Šentjur

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-28200/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: doc. dr. Alenka Kraigher, Trubarjeva
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/244-14-00, faks 01/244-14-47, internetni naslov: www.gov.si/ivz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 400-037-101/04.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: nakup cepiva proti davici, tetanusu in
oslovskemu kašlju + HIB + IPV.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 2. 11. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
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: 15. 10. 2004.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Št. 507/04
Ob-28223/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64,
elektronska pošta: javna.naroc2@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup tekstilij.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: predvidena izvedba javnega naročila je v obdobju treh
let, v skupni ocenjeni vrednosti 200 mio SIT.
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.
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VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 17122-03-403-97/2004/2 Ob-28583/04
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.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-97/2004.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: nakup objekta za Policijski oddelek Šentjernej. Podrobnejši opis objekta, ki je predmet
javnega razpisa, bo naveden v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 29. 10. 2004.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
2) Vrsta in obseg: nakup objekta za Policijski oddelek Šentjernej; podrobnejši opis objekta bo naveden v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
242,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 10. 2004;
– gradnje/dobave/izvedbe: 6. 4. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-97/2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Storitve
Ob-28359/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks +386/1/
369-62-19.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Služba za informacijsko tehnologijo, Bernarda Hrovat, podsekretarka,
Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks +386/1/
369-62-19.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MFERAC03.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): 842.
II.2.3) Kategorija storitve: 07.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
vzdrževanje in nadgradnja računalniško
podprtega enotnega ﬁnančno računo-

Št.

vodskega sistema Ministrstva za ﬁnance
za dobo 36 mesecev.
Ocenjena vrednost del je 1.500,000.000
SIT brez DDV.
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: 15. 10. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-28747/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Petra Rozman, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.cvi@gov.si, internetni
naslov: http://www.sigov.si/cvi/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: ODVZ.IT-8/2004.
II.2.3) Kategorija storitve: 7.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako katergorijo storitev:
predmet javnega razpisa so storitve pogarancijskega vzdrževanja, konﬁguriranja, dodelav in nadgradenj ter investicijskega vzdrževanja strojne računalniške
opreme.
Vrednost: 800,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 13. 11. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2004.
Vlada Republike Slovenije
Center za informatiko
Ob-28748/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Petra Rozman, Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+381/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.cvi@gov.si, internetni
naslov: http://www.sigov.si/cvi/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: OMPO.IT-9/2004.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako katergorijo storitev:
predmet javnega razpisa je izbira sposobnih dobaviteljev za nakup licenc za programsko opremo za potrebe državnih
organov RS.
Vrednost: 750,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 13. 11. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2004.
Vlada Republike Slovenije,
Center za informatiko
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Javni razpisi
Blago
Ob-28402/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 104, z dne 24. 9.
2004 je bil objavljen javni razpis za nakup
opreme za EP zavoro vključno z možnostjo
odložitve zaviranja v sili za 13 potniških vagonov RIC za leto 2005, Ob-25364/04.
Skladno s 25. členom ZJN-1A podaljšujemo rok za predložitev ponudb (IV.3.3.) in
bo 11. 11. 2004 do 12. ure, kraj predložitve
ostane nespremenjen.
Spremenijo se pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije (IV.3.2.), ki jo je mogoče pridobiti
do 5. 11. 2004.
Spremeni se datum javnega odpiranja
ponudb (IV.3.7.2.) in bo 12. 11. 2004 ob 11.
uri, kraj javnega odpiranja ostane nespremenjen.
Naročnik bo v fazi analize ponudb, pri
pregledu dokumentov in dokazil, s katerimi
ponudnik dokazuje usposobljenost in sposobnost in so vezani na datumske omejitve,
upošteval prvotno postavljeni datum za
predložitev ponudb.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-28408/04
Popravek
V javnem razpisu za prehrambeno blago
po drugem odstavku 19. člena ZJN-A, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 111-112 z
dne 15. 10. 2004, Ob-27469/04, se spremeni točka IV.3.7.2) tako, da se glasi:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb v I. fazi ne bo javno.
Lambrechtov dom Slovenske Konjice
Ob-27946/04
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 računalništvo
in informatiko, kontaktna oseba: Matej
Grom, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/476-83-67, faks
+386/1/476-87-04, elektronska pošta: matej.
grom@fri.uni-lj.si,
internetni
naslov:
http://www.fri.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Maja Matičič, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.
si pod rubriko Vprašanja in odgovori, kjer se
objavljajo tudi vsi odgovori na vprašanja ponudnikov.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Maja Matičič, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/434-93-90,
faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: dokumentacija je
brezplačno na voljo na internetnem naslovu:
http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: 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: JN-01/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme: osebni in
prenosni računalniki, monitorji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika
(Tržaška cesta 25, Ljubljana).
Šifra NUTS: E-038.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.30.00-5,
dodatni
predmeti:
30.23.12.50-4.
2) Kratek opis: PC računalniki z monitorjem.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.30.00-5.
2) Kratek opis: samostojni PC
računalniki.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.12.50-4.
2) Kratek opis: računalniški monitorji.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.31.00-6.
2) Kratek opis: prenosni računalniki PC.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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: naročilo
je razdeljeno na 4 sklope, količina in obseg
razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilni rok: najmanj 30 dni po prevzemu in
prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti:
1. Iz ponudbe oziroma prilog, ki jih bo
naročnik zahteval, mora biti razvidna registracija in obrtno dovoljenje, če na podlagi
Obrtnega zakona ponudnik za opravljanje
dejavnosti obrtno dovoljenje potrebuje.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
3. Ponudnik mora imeti s proizvajalcem
(principalom) sklenjeno ustrezno pogodbo
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za trženje razpisane in ponujene opreme,
razen če je sam proizvajalec te opreme.
4. Ponudnik je v zadnjih 2 letih pred objavo poljubnemu naročniku dobavil skupaj
tako količino opreme katerekoli blagovne
znamke, kot jo ponuja v ponudbi.
5. Garancijski rok: 36 mesecev. Odzivni
čas v primeru okvare: 1 dan. Čas popravila:
2 dni oziroma zamenjava z nadomestno opremo, zamenjava opreme po preteku 30 dni,
kolikor napaka ni odpravljena ali se ponovi
več kot dvakrat.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki odraža zadnje stanje ponudnika;
2. obrtno dovoljenje, izdano v skladu z
Obrtnim zakonom s strani Obrtne zbornice
RS, če ga ponudnik glede na 5. člen tega
zakona potrebuje za opravljanje dejavnosti.
Če ponudnik ne bo predložil obrtnega
dovoljenja bo naročnik štel, da ne opravlja
dejavnosti na način iz 5. člena Obrtnega
zakona in ga posledično glede na veljavno
zakonodajo in način opravljanja dejavnosti
ne potrebuje;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, 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 in da ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane (zahtevek za
pridobitev potrdila je dostopen v elektronski
obliki na spletni strani ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in navodila –
potrdilo iz kazenske evidence za pravne
osebe – oziroma za ﬁzične, če je ponudnik
samostojni podjetnik).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. fotokopija pogodbe s proizvajalcem
(principalom) za trženje razpisane in ponujene opreme oziroma lastna izjava, da je
ponudnik sam proizvajalec te opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 11. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu http://www.praetor.si, druga
možnost pridobitve razpisne dokumentacije
je pisna zahteva na e-mail naslov:
info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 2004 do 12. ure
na sedež naročnika (Tržaška 25, 1000 Ljubljana), 8. nadstropje – dekanat.
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 2. 2. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2004
ob 12.30; sedež naročnika (Fakulteta za
računalništvo, Tržaška 25, Ljubljana), 8.
nadstropje – dekanat.

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: za dodatna
pojasnila razpisne dokumentacije se ponudniki
obrnejo
na
internetni
naslov
http://www.praetor.si pod rubriko Vprašanja
in odgovori, kjer se objavljajo tudi vsi odgovori na vprašanja ponudnikov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo
in informatiko
Št. 2004-189
Ob-27954/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Poklicna gasilska enota Krško, kontaktna oseba: Stanislav Dvoršek, Tovarniška ulica 19,
8270 Krško, Slovenija, tel. 07/488-05-20,
faks 07/488-05-37, elektronska pošta: stane.dvorsek@pge-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: 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:
podvozje za gasilsko vozilo za nevarne
snovi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: PGE Krško, Tovarniška
ulica 19, 8270 Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo obsega dobavo 1 vozila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: približno 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– lastna menica v višini 1,000.000 SIT za
resnost ponudbe z menično izjavo;
– 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: nalogo v
celoti ﬁnancira naročnik pod pogoji, ki veljajo za proračunske porabnike.
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 vseh družbenikov.
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
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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;
– da je bil v zadnjih treh letih dobavitelj
gasilskih vozil ali podvozij za gasilska vozila
poklicnim gasilskim enotam v Republiki Sloveniji;
– da zagotavlja servis v oddaljenosti največ 50 km od sedeža naročnika ali zagotavlja mobilni servis na sedežu naročnika z
odzivnim časom največ 24 ur;
– da rok dobave ni daljši od 180 dni od
dneva sklenitve pogodbe;
– da je garancijski rok daljši od dveh let
po dobavi.
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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam referenc s predmetnega področja vključno z zahtevanimi obrazci;
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila;
– izjava o zagotavljanju servisa;
– izjava o dobavnem roku;
– izjava o garancijskem roku.
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:
– cena,
– plačilni pogoji,
– pogarancijsko vzdrževanje,
– dobavni rok,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je
dokumentu
določil
naročnik:
ds-jav-nar-VNS-01-04.

Št.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo v tajništvu Poklicne
gasilske enote Krško, Tovarniška ulica 19,
8270 Krško, vsak delovnik od 8. do 13. ure,
ob predložitvi potrdila o plačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo. Plačilo izvesti na
transakcijski račun št.: 01254-6030194591
s pripisom: za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2004 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2004
ob 12. uri; v Poklicni gasilski enoti Krško,
Tovarniška ulica 19, 8270 Krško.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
Poklicna gasilska enota Krško
Št. 505/04
Ob-28166/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska
pošta: javna.naroc2@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/522-11-00,
faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana – komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup treh reševalnih vozil – ponudbe se
lahko oddajo za vse sklope ali po posameznih sklopih, ki so:
1. sklop: reševalno vozilo za vodjo izmene,
2. sklop: nujno reševalno vozilo – pol povišana verzija,
3. sklop: nujno reševalno vozilo – visoka
verzija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: reševalno vozilo za vodjo
izmene.
3) Obseg ali količina: eno vozilo.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: nujno reševalno vozilo –
pol povišana verzija.
3) Obseg ali količina: eno vozilo.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: nujno reševalno vozilo –
visoka verzija.
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3) Obseg ali količina: eno vozilo.
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: nakup
treh reševalnih vozil – ponudbe se lahko oddajo za vse sklope ali po posameznih sklopih, ki so:
1. sklop: reševalno vozilo za vodjo izmene,
2. sklop: nujno reševalno vozilo – pol povišana verzija,
3. sklop: nujno reševalno vozilo – visoka
verzija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005 in/ali konec
2. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 10% končne ponudbene vrednosti;
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. ob primopredaji vozila ponudnik predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudnik ni tudi pooblaščeni serviser mora ponudbi priložiti tudi
pogodbo s pooblaščenim serviserjem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
2. dokazilo o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov pri Agenciji RS za
zdravila;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava, ali če je uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
5. notarsko overjena izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo (datum izstavitve listine ne sme biti starejši od
30 dni od datuma odpiranja ponudb), da po-
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nudniku 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:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
Iz poročila mora biti razvidno, da ponudnik
ni imel blokiran žiro račun v zadnjih 6 mesecih in da nima izkazane izgube poslovanja v
zadnjih dveh letih;
3. v primeru, da končna ponudbena vrednost za vse ponujene sklope presega 50
mio SIT mora ponudnik priložiti ponudbi tudi
Revizorsko poročilo, da ima po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki so zapadle 30
dni pred datumom oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika;
2. navedba tehničnega osebja – pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi za
vzdrževanje – pogoj je servis vozil v Republiki Sloveniji ter servis opreme v Republiki
Sloveniji in najmanj en pooblaščen serviser
za vsako vrsto opreme (certiﬁkat proizvajalca), ne glede na to, ali so zaposleni pri ponudniku/podizvajalcu oziroma ima ponudnik/podizvajalec sklenjeno pogodbo s
pooblaščenim serviserjem (priložena fotokopija pogodbe);
3. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja, da bodo
vse pogodbene obveznosti izpolnjene v
maksimalno 60 dneh od dneva veljavnosti
pogodbe;
4. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja oziroma
nudi 24-mesečno garancijo za: osnovno vozilo in nadgradnjo, vso vgrajeno opremo in
vso dodatno opremo, ki ni vgrajena, vso
medicinsko opremo;
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja da je za
vso vgrajeno opremo v ponujenih vozilih
oziroma vso predvideno opremo v vozilih
zagotovljena ustrezna varna pritrditev, ki
omogoča, da v primerih nenadnega zaviranja ali naleta oziroma prevračanja oprema
ostane v nosilcih ali predalih;
6. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo na zahtevo naročnika omogočil preizkus ponujene opreme
najkasneje v roku 14 dni od naročnikove
pisne zahteve;
pogoj 7 velja samo za 2. in 3. sklop predmetnega naročila;
7. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo na zahtevo naročnika omogočil vpogled v že izdelano referenčno vozilo najkasneje v roku 14 dni od
prejema naročnikove pisne zahteve.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena – najugodnejša končna
ponudbena vrednost za sklop.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
001100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 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: 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2004
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – predavalnica 3/pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 1142
Ob-28169/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Bolnišnica Golnik-KOPA, kontaktna oseba:
Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik,
Slovenija,
tel.
04/256-94-41,
faks
04/256-94-42, elektronska pošta: roman.potocnik@klinika-golnik.si, internetni naslov:
www.klinika-golnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup aparata za merjenje kostne gostote.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN3/2004 DENZ-ponovni.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža aparata za merjenje
kostne gostote.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTG oddelek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 10. 2004 in/ali konec
predvidoma do 15. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, bančna garancija za odpravo
napak v garancijski dobi.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti, dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
nekaznovanje in ostale zahteve, ki izhajajo
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o plačanih davkih, potrdilo sodišča, da
ni začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse ostalo kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/p in
BON 2 obrazec oziroma za ﬁzične osebe
napoved za odmero davka od dohodkov za
preteklo leto potrjeno s strani pristojne davčne uprave in podatke bank kjer ima ponudnik odprte poslovne račune o solventnosti
za obdobje zadnjih 6 mesecev ter o stanju
blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference v zadnjih 2 letih pred
oddajo ponudbe, natančnejši opis in prospektni material ponujene opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno in plačilne pogoje,
2. čas garancije ob izpolnjevanju zahtevanih tehničnih karakteristik.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 11. 2004 do
12. ure; cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 11. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 11. 2004
ob 12. uri; sejna soba na upravi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo oddelek vi drugi podatki: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2004.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Št. 1000-88
Ob-28183/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod RS za šolstvo, kontaktna oseba: Mateja
Hudolin, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-51-06, faks 01/300-51-99,
elektronska pošta: mateja.hudolin@zrss.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod RS za šolstvo, kontaktna
oseba: Katarina Porenta, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-51-00,
faks 01/300-51-99.
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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, 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: 125-3/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava pisarniškega materiala. Orientacijske količine in orientacijska
vrednost sta razvidna v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana in območnih
enotah zavoda: OE Koper, OE Nova Gorica,
OE Kranj, OE Novo mesto, OE Celje, OE
Slovenj Gradec, OE Maribor, OE Murska
Sobota, OE Ljubljana (naslovi razvidni iz
razpisne dokumentacije).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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: orientacijska vrednost 19,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 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 ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
5. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je pred-
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met javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
7. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
9. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60 točk,
2. odzivni čas – 15 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk,
5. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2004 od 10.
do 12. ure.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na PEZR št.
01100-6030633108 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 11. 2004 do 9. ure
na naslov naročnika Zavod RS za šolstvo,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana – vložišče.
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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 2004
ob 10. uri; Zavod RS za šolstvo, Poljanska
28, 1000 Ljubljana.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Zavod RS za šolstvo
Ob-28201/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Franceta Bevka, kontaktna
oseba: Branka Potočnik, Ulica Pohorskega
bataljona 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-70-10, faks 01/568-23-23, elektronska pošta: racunovodstvo.osljfb@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovna šola Franceta Bevka,
tajništvo šole, Ulica Pohorskega bataljona 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-70-10,
faks 01/568-23-23, elektronska pošta: racunovostvo.osljfb@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovna
šola Franceta Bevka, tajništvo šole, Ulica
Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/568-70-10,
faks
01/568-23-23, elektronska pošta: racunovostvo.osljfb@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, 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:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa
za potrebe šolske kuhinje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Franceta
Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila 23,400.000
SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 2,500.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 7,500.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 500.000
SIT,
4. jajca – 300.000 SIT,
5. olja in izdelki – 600.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 4,000.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 1,000.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 700.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,000.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 600.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki – 3,500.000 SIT,
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12. ostalo prehrambeno blago –
1,200.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 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 ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti: na javni razpis po
odprtem postopku za sukcesivno dobavo
blaga se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki
morajo svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju
statusa kmeta;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo
o nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje
zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo
za ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora
s sistemom HACCP – ponudnik izpolni Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
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in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 10 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 11. 2004 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun
št. 01261-6030662661 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 2004 do 9. ure
na naslov naročnika Osnovna šola Franceta
Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11.
2004 ob 10. uri; Osnovna šola Franceta
Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Osnovna šola Franceta Bevka
Ob-28213/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Kozje, kontaktna oseba: Monika Novak, Kozje 131, 3260 Kozje, Slovenija, tel. 03/809-05-10, faks 03/809-05-10,
elektronska pošta: o-kozje.ce@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, 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:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za potrebe domske kuhinje).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Kozje,
Kozje 131, 3260 Kozje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 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 ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju
statusa kmeta;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
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5. ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora
s sistemom HACCP – ponudnik izpolni Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 10 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 11. 2004 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun
št. 01251-6030657428 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika
pred dvigom razpisne dokumentacije.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 11. 2004 do 12.
ure na naslov naročnika Osnovna šola Kozje, Kozje 131, 3260 Kozje.
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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 11. 2004
ob 10.30; Osnovna šola Kozje, Kozje 131,
3260 Kozje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Osnovna šola Kozje
Ob-28225/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pogonsko gorivo za leto
2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogonsko gorivo za leto 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava je franko posamezno odjemno mesto Pošte Slovenije
na celotnem ozemlju RS.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
11.00.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1.307.000 l neosvinčen motorni bencin,
– 1.441.000 l plinsko olje D-2.
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:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 1,000.000 SIT (maksimalna vrednost).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od prejema računa za pretekli
mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo o poravnanih davkih in ostalih
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON 1/P.
Samostojni podjetniki predložijo davčne
napovedi za leta 2001, 2002 in 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da je tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
– izjava ponudnika, da je kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-4902/04 z dne 27. 2.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. Povprečna cena (neosvinčen motorni
bencin 95 okt. in plinsko olje D-2) – 80 točk
Po formuli: B = X/Y x 80
B – število točk za merilo cene,
X – najnižja povprečna ponudbena
cena,
Y – povprečna ponudbena cena ponudnika.
2. Cestna oddaljenost bencinskega servisa od sedeža poštne poslovalnice – 20
točk
Po formuli: A = X/Y x 20
A – število točk za oddaljenost,
X – najbližji servis,
Y – oddaljenost ponudnikovega servisa.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 95/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Pošte Slovenije d.o.o., 90672-0000040025,
sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o
opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter
davčno številko posredujete po telefaksu št.
02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 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. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija Pošte Slovenije
za izvedbo postopkov za javna naročila in
pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2004
ob 12.30.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o.
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Št. 36
Ob-28347/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Erklavec, Povšetova 6,
1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11,
faks 477-97-13, elektronska pošta: snagalj@snaga.si,
internetni
naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Olga Okorn, soba 114, I. nadstropje, Povšetova 6, 1104 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-28, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.
si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga javno podjetje d.o.o., tajništvo podjetja, Marjeta
Bambič, soba št. 118, I. nadstropje, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-20, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 9/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: namizna oprema: osebni
računalniki, prenosni računalniki, tiskalniki.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji (osebni računalniki, prenosni
računalniki, tiskalniki).
Sklop št. 2
2) Kratek opis: strežniška gruča: strežnik, diskovno polje SAN, sistem za varnostno kopiranje, brezprekinjeno napajanje
UPS, mrežno stikalo, postavitev sistema.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: programska oprema: Microsoft Ofﬁce 2003 Basic (Word, Excel), Microsoft Project Professional, Lotus Notes Domino server za MS Windows 2003 Sever,
Lotus Notes – CAL.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
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:
25,000.000 SIT (brez DDV).
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 najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Merila so za vse tri sklope javnega naročila enaka. Ocenjuje se vsak sklop posebej:
1. cena brez davka: 90 točk,
2. dobavni rok: 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 9/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transkakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.
številka 02924-0020286671 oziroma na blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, 1000 Ljubljana med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro s pripisom JR B 9/04 in identiﬁkacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 2004
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 0/02-11/04
Ob-28360/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Anton Jensterle, Cesta M. Tita 51, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00, faks
04/581-04-20, elektronska pošta: info.
jeko-in@telesat.si,
internetni
naslov:
www.jeko-in.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice,
kontaktna oseba: Nuša Jelenc, C. M. Tita
51, 4270 Jesenice, Jesenice, Slovenija, tel.
04/581-04-00, faks 04/581-04-20, elektronska pošta: info.jeko-in@telesat.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Kristina Mejač, C. M. Tita 51,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00,

faks 04/581-04-20, elektronska pošta: info.
jeko-in@telesat.si.
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:
tovorno vozilo s pogonom 4 x 4 in cisterno za praznjenje greznic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Jesenice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
29. 3. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 29. 11. 2004 in/ali konec
29. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna bianco menica s pooblastilom za izpolnitev.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 10%
vrednosti naročila ob podpisu pogodbe,
ostalo v obdobju 4 let s ﬁnančnim leasingom.
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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila kot pravni osebi ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
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:
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1. ponudbena cena – 60 točk,
2. garancija – 25 točk,
3. reference – 15 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 0/02-11-JR/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 10. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na transakcijski račun podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice št. 07000-0000492171 pri Gorenjski
banki d.d. Kranj, sklicevanje na številko
2100.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 2004 ali 28 dni
od odposlanja obvestila 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 29. 1. 2005 in/ali 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2004
ob 12.30; sejna soba podjetja JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Titova 51, Jesenice.
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: 18. 10. 2004.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Št. 110-1/04
Ob-28370/04
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: Robert Oblak, univ.
dipl. inž. grad., Mlekarska ulica 13, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/28-08-838, faks
04/28-08-809, elektronska pošta: robert.oblak@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta: internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) 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: 2004/00187.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava mehanizacije in opreme za vzdr-
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ževanje za potrebe izpostave AC baze
Vipava na odseku HC Razdrto-Vipava;
Rebernice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC baza Vipava.
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 3: univerzalno delovno vozilo
moči nad 150 kW; 1 kom.,
– sklop 6: demontažna platforma za
predor, škarjasta dvižna ploščad (nadgradnja tovornemu vozilu moči 280-320 kW,
pogon 6x6, 3-stopenjski hidravlični sistem,
s hidravličnim dvigalom na tovornem vozilu); 1 kom.,
– sklop 7: demontažna cisterna prostornine 7 m3 (nadgradnja tovornemu vozilu
moči 280-320 kW, pogon 6x6, 3-stopenjski
hidravlični sistem, s hidravličnim dvigalom
na tovornem vozilu); 1 kom.,
– sklop 11: kompresor, električni agregat, set za razsvetljavo, mobilna izvedba
kot prikolica tovornega ali delovnega vozila; 1 kom.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od uspešnega ponudnika se pričakuje, da bo mehanizacijo in opremo dobavil v spodaj navedenih rokih:
– mehanizacijo in opremo iz sklopa 3 v
roku 90 dni,
– mehanizacijo in opremo iz sklopa 6 v
roku 150 dni,
– mehanizacijo in opremo iz sklopa 7 v
roku 150 dni,
– mehanizacijo in opremo iz sklopa 11 v
roku 30 dni,
od datuma veljavnosti pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,800.000 SIT za sklop 3, v višini 288.000
SIT za sklop 6, v višini 288.000 SIT za sklop
7, v višini 144.000 SIT za sklop 11, z veljavnostjo 142 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
ﬁnancira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika.
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 nabav.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 44-47/04 z dne 30. 4. 2004.
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IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 53/04 z
dne 14. 5. 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 7. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 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: 15. 10. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-28374/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala
Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-82-48, faks 04/586-84-01, elektronska pošta: Primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: www.sb-je.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža mamografa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rentgenološki oddelek
Splošne bolnišnice Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 komad.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: da bo izvedel predmet javnega naročila najkasneje v roku 4 tednov po podpisu
pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančno garancijo za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno ga-
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rancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo, za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: nudenje
vsaj 90-dnevnega plačilnega roka po izvršeni primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe, da mu v zadnjih 5 letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet opravljanja dejavnosti, da ima
poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, ali poslovne obveznosti, v
skladu s predpisi, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, da ni bilo, oziroma ne poteka kazenski
postopek proti ponudniku zaradi podkupovanja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da bo aparat nov in ne rabljen,
ter da bo ustrezal vsem tehničnim opisom,
oziroma kriterijem, da bo dobavljen aparat
ustrezal vsem standardom in atestom, ki so
obvezni za to vrsto blaga v RS, ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponujena cena – 20 točk,
2. garancijski rok – 20 točk,
3. plačilni pogoji – 15 točk,
4. cena servisne ure – 10 točk,
5. stroški rednega vzdrževanja za dobo
5 let – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo – mamograf.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 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 28. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 12. uri; Cesta maršala Tita 112, 4270
Jesenice, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-28375/04
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,
faks 01/430-45-80, elektronska pošta: karel.licen@zilinzeniring.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV SCP d.o.o., kontaktna
oseba: Franci Malovrh, dipl. inž. prom., Dunajska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-00-46, faks 01/234-00-52, elektronska pošta: franci.malovrh@scp.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 inženiring, d.d., vložišče, 5. nadstropje, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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: AC Smednik – Krška vas:
vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza Drnovo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
delo je razdeljeno na naslednje 3 sklope:
sklop 1: DM12 – merilec slanosti vozišča,
1 kos; OO8 – digitalni fotoaparat, 1 kos,
OO9 – tiskalnik za fotograﬁje, 1 kos;
OO14 – nivelir skupaj z merilno lato, 1
kos; OO15 – akumulatorske svetilke, 10
kosov; OO18 – infrardeči merilec temperature površine, 4 kose; OO19 – merilec
vlage (merjenje vlage soli), 1 kos; OO20
– merilec CaCl2, 1 kos; sklop 2: DM19-1
– bazna postaja, 1 kos; DM19-3 – mobilna
postaja, 20 kosov; DM19-4 – ﬁksna postaja, 3 kosi; DM19-5 – ročna postaja, 9
kosov; sklop 3: UV2 – univerzalno delovno vozilo moči nad 150kW, 2 kosa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Drnovo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
29000000-9,
29523000-1,
29811000-7, 31682210-5, 33450000-9;
glavni predmet, glavni besednjak: AC
Smednik – Krška vas: vozila, mehanizacija
in oprema za vzdrževanje; AC baza Drnovo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
AC Smednik – Krška vas: vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza Drnovo; dodatni predmeti: sklop 1: DM12 –
merilec slanosti vozišča, 1 kos; OO8
– digitalni fotoaparat, 1 kos, OO9 – tiskalnik
za fotograﬁje, 1 kos; OO14 – nivelir skupaj
z merilno lato, 1 kos; OO15 – akumulatorske
svetilke, 10 kosov; OO18 – infrardeči merilec temperature površine, 4 kose; OO19 –
merilec vlage (merjenje vlage soli), 1 kos;
OO20 – merilec CaCl2, 1 kos.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 60 dni.
Sklop št. 2

1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
AC Smednik – Krška vas: vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza
Drnovo; dodatni predmeti: sklop 2: DM19-1
– bazna postaja, 1 kos; DM19-3 – mobilna
postaja, 20 kosov; DM19-4 – ﬁksna postaja,
3 kosi; DM19-5 – ročna postaja, 9 kosov.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 60 dni.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
AC Smednik – Krška vas: vozila, mehanizacija in oprema za vzdrževanje; AC baza
Drnovo; dodatni predmeti: sklop 3: UV2 –
univerzalno delovno vozilo moči nad 150kW,
2 kosa.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 90 dni.
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: delo je
razdeljeno na naslednje 3 sklope: sklop 1:
DM12 – merilec slanosti vozišča, 1 kos;
OO8 – digitalni fotoaparat, 1 kos, OO9 – tiskalnik za fotograﬁje, 1 kos; OO14 – nivelir
skupaj z merilno lato, 1 kos; OO15 – akumulatorske svetilke, 10 kosov; OO18 – infrardeči
merilec temperature površine, 4 kose; OO19
– merilec vlage (merjenje vlage soli), 1 kos;
OO20 – merilec CaCl2, 1 kos; sklop 2:
DM19-1 – bazna postaja, 1 kos; DM19-3 –
mobilna postaja, 20 kosov; DM19-4 – ﬁksna
postaja, 3 kosi; DM19-5 – ročna postaja, 9
kosov; sklop 3: UV2 – univerzalno delovno
vozilo moči nad 150kW, 2 kosa.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 – 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 158.000 SIT za sklop 1, v višini
205.000 SIT za sklop 2, v višini 2,340.000
SIT za sklop 3.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: lastna sredstva Družbe za Avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. in kredit Evropske investicijske banke (EIB).
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:
a) povprečni letni promet dobav 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 75,100.000 SIT za izvedbo vseh razpisanih dobav oziroma: za
sklop 1 v višini 4,400.000 SIT, za sklop 2 v
višini 5,700.000 SIT, za sklop 3 v višini
65,000.000 SIT, b) uspešne izkušnje kot
glavni dobavitelj pri vsaj enem javnem
naročilu, ki po naravi in sestavi zajema enakovrstne dobave, kot je predmet javnega
naročila v zadnjih 3 letih, v skladu z zahtevo
po točki 5.1h teh navodil ponudnikom; c)
prikaz likvidnih sredstev, razvidnih iz revidirane bilance stanja in prikaz možnosti najetja kredita.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra;
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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: poročilo o
ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri
leta):
– velike in srednje ﬁrme v skladu s klasiﬁkacijo po ZGD predložijo revidirane
bilančne izkaze,
– male ﬁrme v skladu s klasiﬁkacijo po
ZGD predložijo izvlečke iz bilance stanja, 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 enakovrstnih dobav, kot je predmet javnega naročila, 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 dobave po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam ključnih kadrov, predlaganih za vodenje oziroma dobavo po pogodbi in drugih
strokovnih delavcev ponudnika ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovornih
za nadzor 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: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: prednajava.

Št.

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 10. 11. 2004.
Cena: 20.000 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: 17. 11. 2004 do
8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2004
ob 9. uri; Ljubljana, Kersnikova 6,
5. nadstropje, 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.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: EIB.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
zjn-portal: 521
Ob-28387/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Kopru, kontaktna oseba:
sekretarka sodišča Renata Vadnjal, Ferrarska 9, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/668-33-33, faks 05/639-52-47, elektronska pošta: renata.vadnjal@sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega in računalniškega
materiala za Okrožno in Okrajno sodišče
v Kopru, Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Okrajno sodišče v Piranu, Okrajno sodišče v Postojni in Okrajno sodišče v
Sežani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ferrarska 9, Koper, Bazoviška cesta 22 Ilirska Bistrica, Tartinijev
trg 1, Piran, Jenkova 3, Postojna, Kosovelova ulica 1, Sežana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: pisarniški material.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: računalniški material.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2005 in/ali konec 31. 12.
2005.
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 točkah III.2.1.1) in III.2.1.2).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – izpisek iz sodne ali druge
evidence;
– 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 za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek – izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev javnega naročila
– pisna izjava;
– da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
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
DURS;
– da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa – BON 2 ali potrdilo poslovne
banke.
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: 22. 11. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2004, do
9.45.
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: 22. 11. 2004
ob 10. uri, Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, sejna soba št. 325/III.
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: 18. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Kopru
Ob-28412/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Dejan
Adamič, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-91-24, faks
01/251-55-16, elektronska pošta: razpis.
dwdm2004@bsi.si,
internetni
naslov:
http://www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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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: Jav-raz-05-IT/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadgradnja in vzdrževanje optičnega
prenosnega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije:
1. za resnost ponudbe,
2. za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izbrani dobavitelj),
3. za odpravo napak v garancijskem roku
(izbrani dobavitelj).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ustreznost tehničnim zahtevam
razpisa, cena lastništva opreme za obdobje
5 let, reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na poravnalni račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic M05-31-270992-3000-1.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 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 31. 3. 2005.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 10.15; Banka Slovenije, Slovenska cesta
35, Ljubljana, soba 537.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2004.
Banka Slovenije
zjn-portal: 532
Ob-28413/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Novo mesto, kontaktna oseba: Marjetka Ogulin, Šmihel 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/371-99-11,
faks 07/371-99-44, elektronska pošta:
dso-nm@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup blaga – prehrambeno blago in
pralna, čistilna sredstva in razkužila po
skupinah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Novo mesto, Šmihel 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
2) Kratek opis: meso – sveže.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 02.
2) Kratek opis: perutnina.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 03.
2) Kratek opis: alkoholne pijače.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 04.
2) Kratek opis: mesni izdelki in dimljeno
meso.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 05.
2) Kratek opis: izdelki iz perutninskega
mesa.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 06.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.

4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 07.
2) Kratek opis: olja.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 08.
2) Kratek opis: sveža zelenjava.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 09.
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: konzervirana zelenjava.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: kruh.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: gazirane pijače.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: ostala zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 15.
2) Kratek opis: mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 16.
2) Kratek opis: testenine.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 17.
2) Kratek opis: sadje – sveže.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
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Sklop št.: 18.
2) Kratek opis: kompoti.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 19.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 20.
2) Kratek opis: polizdelki.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 21.
2) Kratek opis: začimbe in dišavnice.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 22.
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 23.
2) Kratek opis: topli napitki.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 24.
2) Kratek opis: sokovi, sirupi.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 25.
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blago.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 30.
2) Kratek opis: pralna sredstva.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 31.
2) Kratek opis: specialna čistilna sredstva.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 32.
2) Kratek opis: čistilna sredstva.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
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Sklop št.: 33.
2) Kratek opis: čistilni pripomočki.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 34.
2) Kratek opis: polietilenski program.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 35.
2) Kratek opis: papirna konfekcija.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 36.
2) Kratek opis: higienski material – Ultimatic.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 37.
2) Kratek opis: toaletne potrebščine.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 38.
2) Kratek opis: kuhinjski potrošni material.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
Sklop št.: 39.
2) Kratek opis: razkužila.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2008.
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: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije – predračuna naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005 in/ali konec
31. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo blago, ki je predmet razpisa, plačal v roku
45 dni od potrditve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 11. 2004, cena:
14.430 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati naročniku na TRR 01100-6030267612, sklic 00
760405-2004, s pripisom za javni razpis.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 11. 2004 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 24. 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: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2004
ob 11. uri, DSO Novo mesto, Šmihel 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
JN oddal po omejenem postopku, v skladu
z drugim odstavkom 19. člena ZJN-1A ter bo
izbranim prijaviteljem priznal status kandidata za obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Dom starejših občanov Novo mesto
Ob-28549/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center slepih in starejših Škofja Loka, kontaktna oseba: Renata Prosen, Stara Loka
31, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/511-62-01, faks 04/511-64-51, elektronska pošta: renata.prosen@css-sl.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Center slepih in starejših
Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja
Loka.
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:
1. kruh in pekovsko pecivo,
2. sveže temno meso,
3. mesni izdelki,
4. belo meso in izdelki,
5. zamrznjeno meso,
6. mleko,
7. mlečni izdelki,
8. sveže sadje,
9. sveža zelenjava,
10. zamrznjeno sadje in zelenjava,
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11. jajca,
12. olje in margarina,
13. mlevski izdelki,
14. testenine,
15. sirupi in sokovi,
16. splošno prehrambeno blago,
17. kmetijski pridelki,
18. začimbe in čaji,
19. juhe,
20. pudingi in praškasti izdelki,
21. marmelad, kremni namazi, instant
žitni kosmiči.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: prodajalec bo zaračunaval dostavljeno blago z
mesečnimi zbirnimi fakturami.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: predložitev ponudbe o
skupnem nastopu iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
– potrdilo ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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);
– izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče
podatke (OBR-I/5);
– dokazilo iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih šesti mesecih ni imel
blokiranega računa, kot so BON obrazci ali
Podatki iz bilance uspeha in Podatki iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni
urad ali potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših dobav blaga
(OBR-I/6);
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga (OBR-I/7);
– izjavo o plačilnih pogojih (OBR-I/8);
– izjavo o zagotavljanju dostave blaga,
fco skladišče naročnika-razloženo in odzivnem času (OBR-I/9);
– izjavo o izpolnjevanju higienskih pogojev (OBR-I/10);
– izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-I/11).
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.
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IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(a) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 11. 2004, cena
15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je treba plačati na račun pri UJP
Kranj, št. 01100-6030300980 s pripisom –
javni razpis. Razpisno dokumentacijo je
mogoče prevzeti osebno, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro ali po pošti s potrdilom o
plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 15. 11. 2004 do
10. ure vsak delovni dan med 8. in 10. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 22. 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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2004
ob 11. uri, Center slepih in starejših Škofja
Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Center slepih in starejših Škofja Loka
Ob-28550/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Fužine, kontaktna
oseba: Bojanka Genorio, Nove Fužine 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 031/879-219,
elektronska pošta: bgenorio@volja.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: MOL – oddelek za lokalno
samoupravo, kontaktna oseba: Bojanka Genorio, Polje 12, 1260 Ljubljana Polje, Slovenija, tel. 01/549-35-55, 031/879-219, elektronska pošta: bgenorio@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: MOL – oddelek za lokalno samoupravo, kontaktna oseba: Bojanka Genorio,
Polje 12, 1260 Ljubljana Polje, Slovenija, tel.
01/549-35-55, 031/879-219, elektronska
pošta: bgenorio@volja.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: MOL
– oddelek za lokalno samoupravo, kontaktna oseba: Bojanka Genorio, Polje 12,
1260 Ljubljana Polje, Slovenija, tel.
01/549-35-55, 031/879-219, elektronska
pošta: bgenorio@volja.net.
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 starejših občanov
Fužine; Nove Fužine 40; 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:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh in pecivo,
4. zelenjava in sadje,

5. splošno prehrambeno blago,
6. pijače.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje 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: 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 suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da proti ponudniku ni bil uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
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. da je v zadnjih 3 letih oskrboval vsaj 4
pogodbene partnerje,
2. da zagotavlja letne količine,
3. 30-dnevni plačilni rok,
4. dostava fca skladišče naročnika,
5. odzivni čas 24 ur,
6. zagotavljanje higiene živil in kontrole
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: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 2.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR št.
01100-6000001963, Dom starejših občanov
Fužine; Nove Fužine 40; 1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2004 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 12. 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: 11. 1. 2005
ob 10. uri; Dom starejših občanov Fužine;
Nove Fužine 40; 1000 Ljubljana.
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VI.4) Dodatne informacije: Bojanka Genorio, tel. 549-35-55, 031/879-219.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Dom starejših občanov Fužine
Sp 3/2004
Ob-28558/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center
za informatiko, kontaktna oseba: Bojan Muršec, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/366-42-42, faks 01/366-43-00, elektronska pošta: bojan.mursec@sodisce.si,
internetni naslov: www.sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vrhovno sodišče RS, Center
za informatiko, kontaktna oseba: Bojan Muršec, Tavčarjeva 9. 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/366-42-42, elektronska pošta: cif.
vprasanja@sodisce.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko, podstrešje sodne stavbe, tajništvo, soba 11, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrhovno
sodišče RS, Center za informatiko, II. nadstropje, soba 210 (vložišče), Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
programska oprema NOVELL:
– licence za nadgradnjo NOVELL Netware 6.5,
– licence za nadgradnjo NOVELL ZEN
Works 6.5.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na sedežu naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 1600 kosov licence za nadgradnjo
NOVELL Netware 6.5.,
– 1600 kosov licence za nadgradnjo
NOVELL ZEN Works 6.5.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
5% od predvidene vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obveznost naročnika iz pogodbe zapade v plačilo
v letu 2005. Predvidena dobava predmeta
javnega naročila je 15. 1. 2005. Rok plačila
je 30 dni po prevzemu blaga oziroma po
prejemu računa in njegove potrditve s strani
odgovorne osebe naročnika.
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, pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi tega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen;
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
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sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini,
mora imeti v RS poravnane tiste dajatve, ki
jih je v skladu s predpisi moral poravnati
v RS;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek oziroma ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da je v celoti izpolnil vse svoje zapadle
obveznosti do naročnika, dobaviteljev oziroma podizvajalcev;
– da proti ponudniku ni bila izdana sodna
odločba, ki bi kazala na njegovo nestrokovnost in da od leta 2001 dalje proti ponudniku
ni bilo uveljavljenih jamstev ali izgubljenih
pravd, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma overjeno potrdilo o vpisu v vpisnik
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave davčnega urada (t.i. priglasitveni list). Iz navedenih dokumentov mora
biti razvidno, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ima poravnane
obveznosti iz naslova davkov, prispevkov
in drugih obveznih dajatev, določenih s
predpisi;
– izjava ponudnika o poslovni solidnosti.
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 8. 11. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
od 26. 10. 2004 v tajništvu Centra za informatiko, Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, podstrešje sodne stavbe,
soba 11, ob delavnikih med 10. in 14. uro,
samo s pooblastilom ponudnikovega zastopnika ali prokurista. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti naslednje podatke: naziv in naslov interesenta,
kontakta oseba, elektronski naslov, številko
telefona in številko faksa.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko ponudniki naslavljajo na elektronski naslov: cif.vprasanja@sodisce.si do
pet dni pred rokom oddaje ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2004 ob
12. uri; v učilnici Centra za informatiko, Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana,
podstrešje sodne stavbe, soba 14.

114 / 22. 10. 2004 /

Stran

7173

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko
zjn-portal: 540
Ob-28607/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Upravna enota Novo mesto, kontaktna oseba: Jože Kastelic, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-39-141, faks 07/39-39-142, elektronska pošta: ue.novomesto@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Oddelek za občo upravo,
kontaktna oseba: Jože Kastelic, Kettejev
drevored 3, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-39-141, faks 07/39-39-142, elektronska pošta: ue.novomesto@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Oddelek za občo upravo, kontaktna oseba: Jože Kastelic, Kettejev drevored
3, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-39-141, faks 07/39-39-142, elektronska pošta: ue.novomesto@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Oddelek
za občo upravo, kontaktna oseba: Jože Kastelic, Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-141, faks
07/39-39-142, elektronska pošta: ue.novomesto@gov.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
potrošni pisarniški in računalniški material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Upravna enota Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
s predračunom, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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: pisna dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni
dokumenatciji.
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: 25. 11. 2004.
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Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 11. 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 28. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 11. 2004
ob ob 13. uri, Oddelek za občo upravo, Kettejev
drevored
3,
Novo
mesto,
1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: sklenitev pogodbe za celotno obdobje (do 31. 12. 2006)
je pogojna, v celoti se bo izvedla le, če bodo
na voljo predvidena proračunska sredstva.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto
zjn-portal: 498
Ob-28618/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom za varstvo odraslih, kontaktna oseba:
Tatjana Rosec, Kidričeva cesta, 023 Velenje, Slovenija, tel. 03/897-06-50, faks:
03/897-06-51,
elektronska
pošta:
dvov.t.rosec@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: JN-01/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva cesta 023, 3320 Velenje.
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:
1. sadje in zelenjava,
2. kruh in pekovsko pecivo,
3. mlevski izdelki, testenine in drugi izdelki,
4. meso in izdelki iz mesa,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. maščobna živila,
7. jajca,
8. olja,
9. mineralne vode in sokovi,
10. splošno prehrambeno blago.
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: ﬁnančna zavarovanja v prvi fazi ne bodo zahtevana, v drugi fazi menica za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT in menica za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno 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: 47. člen ZJN-1A.
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 izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti iz 41. do 43.
člena ZJN-1A ter posebne pogoje iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
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: 11. 11. 2004, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 14. uro ali po pošti s
potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije
po predhodni najavi po faksu ali telefonu.
Ponudniki morajo navedeni znesek nakazati na podračun pri UJP Žalec, št.
01100-6030269358 s pripisom – javni razpis
ali na blagajni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 11. 2004, do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 22. 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: naročnik bo sposobnost
ugotavljal brez javnega odpiranja prijav. Odpiranje ponudb v drugi fazi omejenega postopka bo javno. Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb, morajo imeti
pooblastilo ali so zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 12. 2004
ob 12. uri, Dom za varstvo odraslih, Kidričeva cesta 023, 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.4) Dodatne informacije: naročnik bo
vse kanidate, ki jim bo priznana sposobnost,
vsakih 12 mesecev povabil k oddaji ponudb.
S cenovno najugodnejšim ponudnikom bo
sklenjena pogodba za obdobje enega leta.
Ocenjena letna vrednost naročila je
50,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Dom za varstvo odraslih
Ob-28621/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Petka Šolske storitvene dejavnosti Žalec, kon-

taktna oseba: Cvetka Plešnik, Ulica Ivanke
Uranjek 2, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-11-51, faks 03/571-68-41, elektronska pošta: petka@petka-zavod.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, 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:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za potrebe šolskih kuhinj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Osnovna
šola
Petrovče,
3301
Petrovče,
– Osnovna šola Šempeter v Savinjski
dolini, Šempeter v Savinjski dolini 33b, 3311
Šempeter v Savinjski dolini,
– I. Osnovna šola Žalec, Šilihova 1, 3310
Žalec,
– Podružnična šola Ponikva 17, 3310
Žalec,
– Podružnična šola Gotovlje 73, 3310
Žalec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila 59,853.330
SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 6,120.230
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 18,950.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 1,770.000
SIT,
4. jajca – 693.200 SIT,
5. olja in izdelki – 1,736.100 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –9,530.700
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje –1,759.200 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 1,277.100
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,577.200 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 1,704.600
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki – 9,413.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
5,322.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 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 zahteva-
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nih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo blaga se lahko
prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo svoji ponudbi priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike, za kmete pa odločbo o priznanju
statusa kmeta;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
ponudnik izpolni, žigosa in podpiše izjavo o
nekaznovanju;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje
upravne enote ali obrtno dovoljenje);
4. odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora
s sistemom HACCP – ponudnik izpolni Prilogo 3;
11. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo (krovno izjavo naj
ponudnik priloži na začetku svoje ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 10 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 11. 2004 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun
št. 01390-6030692327 s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o
vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2004 do 9. ure
na naslov naročnika Petka Šolske storitvene
dejavnosti Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 2, 3310
Žalec.
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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2004
ob 10. uri; Petka Šolske storitvene dejavnosti Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 2, 3310
Žalec.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Petka Šolske storitvene dejavnosti
Žalec

Blago in storitve
Ob-28624/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Tomaž Abruč, Prešernova cesta 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
478-21-36, faks: +386/1/478-21-62, elektronska pošta: tomaz.abruc@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks:
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.
si pod rubriko Vprašanja in odgovori, kjer se
objavljajo tudi vsi odgovori na vprašanja ponudnikov.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Uroš Škufca, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/434-93-90,
faks:
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: dokumentacija je
brezplačno na voljo na internetnem naslovu:
http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storite:
Kategorija storitve: 1A-1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 003/2004-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava aktivne opreme LAN, nadgradnja
sistema za shranjevanje podatkov (IBM
visokorazpoložljivi diskovni podsistem),
vzdrževanje in sistemska podpora centralnega strežniškega sistema in vzdrževanje sistema za shranjevanje podatkov
(IBM visokorazpoložljivi diskovni podsistem).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.25.32.00-5.
2) Kratek opis: sistemska podpora za
centralni strežniški sistem in sistem za shranjevanje podatkov (IBM visokorazpoložljivi
diskovni podsistem).
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.25.00.00-2.
2) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje centralnega strežniškega sistema.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72.25.20.00-6.
2) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje sistema za shranjevanje podatkov (IBM
visokorazpoložljivi diskovni podsistem).
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.31.31-8.
2) Kratek opis: nadgradnja sistema za
shranjevanje podatkov (IBM visokorazpoložljivi diskovni podsistem).
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.42.20.00-7.
2) Kratek opis: nabava aktivne opreme
LAN.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo je razdeljeno na 5 sklopov, količina in obseg razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 300.000 SIT, ne
glede na število ponujenih sklopov, ki mora
veljati vsaj do roka veljavnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: najmanj 30 dni po prevzemu in prejemu
računa za blago; za storitve mesečni obračun za nazaj z enako valuto.
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. Iz ponudbe oziroma prilog, ki jih bo
naročnik zahteval, mora biti razvidna registracija za dejavnosti, ki so predmet ponudbe.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
3. Za storitve (sklopi 1, 2, 3): ponudnik je
v zadnjih 3 letih pred objavo tega razpisa
poljubnemu naročniku opravil istovrstne storitve najmanj v vrednosti kot je podana v
ponudbi. Za blago (sklopa 4 in 5): ponudnik
je v zadnjih 3 letih pred objavo tega razpisa
poljubnemu naročniku dobavil skupaj tako
količino istovrstne opreme katerekoli blagovne znamke, kot jo ponuja v ponudbi.
4. Garancijski in vzdrževalni pogoji v
skladu s speciﬁkacijo javnega naročila.
5. Za sklop 1:
Ponudnik mora s strani principala priložiti
dokazilo za zagotovljeno sistemsko podporo, ki se glasi na omenjeno opremo Ministrstva za zunanje zadeve in iz katere je
razvidno, da bo principal zagotovil ustrezno
podporo v primeru napak na IBM sistemski
programski opremi, na kateri se bo izvajala
sistemska podpora in katerih sam ne bi mogel odpraviti.
Najmanj 2 strokovnjaka s certiﬁkatom o
usposobljenosti za sistem AIX. Najmanj 2
strokovnjaka s certiﬁkatom o usposobljenosti za IBM Storage – visokorazpoložljivi
diskovni podsistem, ter najmanj 2 strokovnjaka s certiﬁkatom Tivoli Storage Manager.
6. Za sklop 2:
Ponudnik mora s strani principala priložiti
dokazilo za zagotovljeno podporo, ki se glasi na omenjeno opremo Ministrstva za zunanje zadeve in iz katere je razvidno, da bo
principal zagotovil ustrezno podporo v primeru napak na IBM strojni opremi, na kateri
se bo izvajalo nadstandardno pogarancijsko
vzdrževanje in katerih sam ne bi mogel
odpraviti.
Najmanj 2 strokovnjaka s certiﬁkatom o
usposobljenosti za sistem, ki je predmet
nadstandardnega vzdrževanja.
7. Za sklop 3:
Ponudnik mora s strani principala priložiti
dokazilo za zagotovljeno podporo, ki se glasi na omenjeno opremo Ministrstva za zunanje zadeve in iz katere je razvidno, da bo
principal zagotovil ustrezno podporo v primeru napak na IBM Storage strojni opremi
(visokorazpoložljivi diskovni podsistem), na
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kateri se bo izvajalo nadstandardno pogarancijsko vzdrževanje in katerih sam ne bi
mogel odpraviti.
Najmanj 2 strokovnjaka s certiﬁkatom o
usposobljenosti za sistem, ki je predmet
nadstandardnega vzdrževanja.
8. Za sklop 4:
Ponudnik mora s strani principala priložiti
dokazilo za zagotovljeno podporo, ki se glasi na omenjeno opremo Ministrstva za zunanje zadeve in iz katere je razvidno, da bo
principal zagotovil ustrezno podporo v primeru napak na IBM Storage strojni opremi
(visokorazpoložljii diskovni podsistem), ki je
predmet nadgradnje in katerih sam ne bi
mogel odpraviti.
Najmanj 2 strokovnjaka s certiﬁkatom o
usposobljenosti za sistem, ki je predmet
nadstandardnega vzdrževanja.
Ustrezna pogodba s principalom IBM za
prodajo in vzdrževanje ponujene tehnologije.
9. Za sklop 5:
Najmanj 2 strokovnjaka s certiﬁkatom o
usposobljenosti za ponujena stikala.
Ustrezna pogodba s principalom za prodajo in vzdrževanje ponujene tehnologije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki odraža zadnje stanje ponudnika.
2. obrtno dvoljenje, izdano v skladu z
Obrtnim zakonom s strani Obrtne zbornice
RS, če ga ponudnik glede na 5. člen tega
zakona potrebuje za opravljanje dejavnosti.
Če ponudnik ne bo predložil obrtnega
dovoljenja bo naročnik štel, da ne opravlja
dejavnosti na način iz 5. člena Obrtnega
zakona in ga posledično glede na veljavno
zakonodajo in način opravljanja dejavnosti
ne potrebuje,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, 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 in da ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane (zahtevek za
pridobitev potrdila je dostopen v elektronski
obliki na spletni strani ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in navodila –
potrdilo iz kazenske evidence za pravne
osebe – oziroma za ﬁzične, če je ponudnik
samostojni podjetnik).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
1. Fotokopija pogodbe s proizvajalcem
(principalom) za trženje in vzdrževanje
ponujene opreme.
2. Certiﬁkati o ustrezni usposobljenosti
kadrov.
3. Zahtevane izjave principala.
4. Potrjene reference bivših strank ali
kopije pogodb z njimi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2004.

Cena: 2.500 SIT za pisno verzijo dokumentacije.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu http://www.praetor.si, druga
možnost pridobitve razpisne dokumentacije
je pisna zahteva na naslov: Praetor d.o.o.,
Trg OF 13a 1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2004 do 12.
ure na sedež naročnika Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25 1000 Ljubljana, vložišče.
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 2. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22, 11. 2004
ob 12.30, sedež naročnika Ministrstvo za
zunanje zadeve, Prešernova 25, 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: za dodatna
pojasnila razpisne dokumentacije se ponudniki obrnejo na internetni naslov
http://www.praetor.si pod rubriko Vprašanja
in odgovori, kjer se objavljajo tudi vsi odgovori na vprašanja ponudnikov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2004.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Gradnje
Ob-28554/04
Popravek
V objavi javnega naročila za Dozidavo
Doma dr. Janka Benedika Radovljica s funkcionalnimi dopolnitvami obstoječih prostorov
v pritličju in kleti, objavljen v Ur. l. RS, št. 112
z dne 15. 10. 2004, Ob-27401/04, se spremeni točka IV.3.2), tako da se glasi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 12. 11. 2004.
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Ob-28623/04
Popravek
V javnem razpisu za izvedbo sanacije
jamske proge na nivoju antonijevega rova
rudnika Idrija, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 112 z dne 15. 10. 2004, Ob-27827/04,
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: 12. 11. 2004 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 11. 2004
ob 10.30; RŽS Idrija v zapiranju d.o.o., Bazoviška 2, Idrija (pisarna direktorja).
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.
Ob-27947/04
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
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02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.
mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška, elektro instalacijska
in strojno instalacijska dela na pošti Brežice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 3,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti), bančna garancija za odpravo
napak v garancijski dobi (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 90 dni od izstavitve začasne mesečne
situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo v celotni
vrednosti do dosežene 80% pogodbene
vrednosti, 10% pogodbene vrednosti se plača v roku 90 dni po opravljenem kvalitetnem
prevzemu in 10% pogodbene vrednosti v
roku 90 dni po pridobljenem uporabnem dovoljenju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 1. 2.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
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partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalecem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri
delu zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnogokratnika 3
ponudbene vrednosti,
– potrdilo pooblaščenega revizorja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-3758/04 z dne 5. 3.
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 22. 11. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 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 1. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2004
ob 9. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-27953/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Vavtar, vodja investicij, Savska cesta 34, 1230 Domžale,
Slovenija,
tel.
01/72-95-430,
faks
01/72-95-450.
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: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Mlake – II. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trzin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
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, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, bančna garancija za odpravo
napak v garancijski dobi.
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 to 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 bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane,
– da v preteklih treh letih pred oddajo ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da je ponudnik ekonomsko-ﬁnančno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. reference.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 08/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 10.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
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račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2004 do
9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2004
ob 10. uri; sedež družbe, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2004.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-28214/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ekonomska in trgovska šola, Bizeljska cesta
45, 8250 Brežice, Slovenija, kontaktna oseba: direktor Martin Šoško, tel. 07/499-25-50,
faks 07/499-25-70, elektronska pošta:
ss.trg-ekon-brezice@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: CRP inženiring in trgovina
d.o.o., Finžgarjeva 1, 8250 Brežice, Slovenija, kontaktna oseba: Vojko Omerzu, tel.
07/499-02-00, faks 07/496-27-80, elektronska pošta: crp.brezice@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: CRP inženiring in trgovina d.o.o.,
Finžgarjeva 1, 8250 Brežice, Slovenija, kontaktna oseba: Vojko Omerzu, tel.
07/499-02-00, faks 07/496-27-80, elektronska pošta: crp.brezice@siol.net.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AP-04161.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija podstrešja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brežice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura: v
razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: adaptacija podstrešja zajema 634,25 m2 z vsemi
obrtniškimi in instalacijskimi deli ter opremo
prostorov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 12. 2004 in/ali konec
28. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov –
ZGO-1A.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
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 vse do petnajstega
dne po objavi javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponedeljek, 22. 11.
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. 1. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: ponedeljek,
22. 11. 2004 ob 14.15, Ekonomska in trgovska šola, Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice,
prostor knjižnice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Ekonomska in trgovska šola Brežice
Ob-28224/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Petrol Slovenska energetska družba d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Matjaž Zaletel, univ.
dipl. inž. kem. tehnol., MBA, Dunajska cesta
50, SI – 1527, Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/47-14-297,
faks
+386/(0)1/
47-14-104, elektronska pošta: matjaz.zaletel@petrol.si, internetni naslov: www.petrol.
si.
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: drugo.

II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2160 – Sanacija odlagališča gudrona v Pesniškem dvoru.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je celovita sanacija odlagališča kislega gudrona v Pesniškem dvoru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: SI – 2110 Pesniški dvor
/Maribor, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
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: predmet javnega naročila je celovita sanacija
odlagališča kislega gudrona v Pesniškem
dvoru, ki zajema:
a) izdelavo projektne in tehnične dokumentacije (PGD, PZI, PID) v predpisanem
številu izvodov, skladno s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št.
66/04) in na podlagi Idejnega projekta izvedbe sanacije št. 52-516-00-2004, julij
2004 (Hidroinženiring d.o.o.), preliminarnega Poročila o vplivih na okolje (E-Net d.o.o.),
izdelanih strokovnih podlag ter pridobljenih
smernicah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
b) pridobitev vseh predpisanih upravnih
dovoljenj za izvedbo celovite in dokončne
sanacije v imenu in po pooblastilu investitorja – naročnika,
c) prevzem obstoječih naprav, opreme
ter infrastrukture na deponiji z dnem pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in njihova odstranitev po zaključeni sanaciji,
d) postavitev objektov, naprav in opreme
za stabilizacijo gudrona in kontaminiranih
zemljin, izvedba sanacije z revitalizacijo območja, vse skladno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem,
e) odstranitev in uničenje solidiﬁkata ter
vseh ostalih odpadkov z deponije in
f) izvedbo monitoringa na način, v obsegu ter trajanju določenem s projektno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti
garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki
presega 5% ponudbene vrednosti. Garancija za resnost ponudbe mora veljati najmanj
120 dni, šteto od dne odpiranja ponudb.
Uspešni ponudnik bo moral ob podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo del v višini 360 mio SIT.
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) in Zakon o porabi
sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko
sanacijo (Ur. l. RS, št. 59/01 in 80/04).
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 je ponudba
predložena s strani skupine ponudnikov
(partnerji skupnega nastopa/konzorcij) morajo podpisati med seboj pogodbo o skupnem nastopanju, v kateri morajo biti urejena
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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 biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo naročila ne sme biti 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;
– ponudniku zakon ne sme prepovedovati sklenitev pogodbe;
– ponudnikovi vodstveni delavci v zadnjih petih letih pred objavo naročila ne
smejo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež oziroma če ima sedež v tujini, da je poravnal v Republiki Sloveniji vse
tiste dajatve, za katere je zavezanec v Republiki Sloveniji;
– ponudba ne sme vsebovati lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov glede bistvenih elementov.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečna letna višina celotnih skupnih poslovnih prihodkov ponudnika (samostojnega ponudnika ali vodilnega partnerja v
skupnem nastopu / konzorciju) v preteklih
poslovnih treh letih (2001, 2002, 2003) mora
presegati 5.000,000.000 SIT;
– v zadnjih šestih mesecih ponudnik ne
sme imeti blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni;
– ponudnik mora imeti dostop do kreditne linije v višini najmanj 400,000.000 SIT;
– ponudnik ne sme imeti izgubljenih
pravdnih postopkov ali uveljavljenih jamstev,
ki kažejo na nezanesljivost poslovanja, za
kar se šteje, če seštevek zneskov izgubljenih pravdnih postopkov ter uveljavljenih jamstev v zadnjih treh letih pred objavo naročila
(2001, 2002, 2003), presega 3% povprečne
višine celotnih skupnih prihodkov v preteklih
poslovnih treh letih (2001, 2002, 2003);
– ponudnik je v zadnjih dveh letih od objave tega javnega razpisa pravilno in pravočasno izpolnil vse pogodbene obveznosti do
naročnika in soﬁnancerja sanacije, iz prejšnjih pogodb, kar dokaže s pisnimi izjavami
naročnika in soﬁnancerja projekta;
– ponudnik je imel v obdobju petnajstih
dni, šteto pred dnevom oddaje ponudbe,
poravnane vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– ponudnik je imel v obdobju enega leta,
šteto pred objavo naročila, ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ki
sodelujejo z njim v ponudbi.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora predstaviti tehnične rešitve sanacije deponije gudrona z vidika
ekološko neoporečnega sanacijskega postopka;
– ponudnik mora predložiti Izjavo banke
o izdaji garancije za dobro izvedbo del;
– ponudnik oziroma konzorcij podjetij
mora imeti ustrezne izkušnje kot glavni izvajalec, pri izvedbi vsaj petih projektov na
področju sanacije odlagališč nevarnih odpadkov oziroma starih bremen v zadnjih petih letih (kar dokazuje s pisnimi potrdili naročnikov);
– ponudnik mora razpolagati z ustreznim
osebjem na projektu, kar pomeni, da ima
ponudnik sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali
njim podobne pogodbe z naslednjim osebjem:
Odgovorni vodja del: ki izpolnjuje pogoje
v skladu s slovenskim Zakonom o graditvi
objektov, poleg tega mora biti univ. dipl. inž.
tehnične stroke in mora imeti vsaj dve potrjeni referenci kompleksnih okoljskih projektov podobne narave in zahtevnosti.
Odgovorni vodje posameznih del:
– odgovorni vodja za gradbeni del: ki izpolnjuje pogoje v skladu s slovenskim Zakonom o graditvi objektov, poleg tega mora
biti najmanj inženir gradbeništva in mora
imeti vsaj dve potrjeni referenci kompleksnih
okoljskih projektov podobne narave in zahtevnosti,
– odgovorni vodja za strojni del: ki izpolnjuje pogoje v skladu s slovenskim Zakonom o graditvi objektov poleg tega pa mora
biti najmanj inženir strojništva in mora imeti
vsaj dve potrjeni referenci kompleksnih
okoljskih projektov podobne narave in zahtevnosti,
– odgovorni vodja za elektro del: ki izpolnjuje pogoje v skladu s slovenskim Zakonom o graditvi objektov, poleg tega pa mora
biti najmanj inženir elektrotehnike in mora
imeti vsaj dve potrjeni referenci kompleksnih
okoljskih projektov podobne narave in zahtevnosti.
Tehnični del osebja:
– tehnični del osebja: mora biti univ. dipl.
inž. kemijske tehnologije oziroma kemijskega inženirstva in mora imeti vsaj petletne
delovne izkušnje pri izvajanju vsaj dveh potrjeni referenci kompleksnih okoljskih projektov podobne narave in zahtevnosti.
Tehnični del osebja: mora biti univ. dipl.
inž. tehnični smeri, specialist za področje
tehničnega varstva okolja in okoljskega monitoringa, ki mora imeti vsaj petletne delovne izkušnje pri izvajanju vsaj dveh projektov okoljskega monitoringa in prognoziranja
vplivov zahtevnih tehnoloških in okoljevarstvenih projektov na okolje, potrjeni s pisno
izjavo naročnika.
Ponudnik mora zagotoviti izvedbo vseh
upravnih postopkov in poslovno korespondenco ter komunikacijo izključno v slovenskem jeziku.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 169/2004 z dne 31. 8. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. usposobljenost ponudnika in reference na podobnih projektih,
3. ustreznost tehnološke rešitve,
4. rok za izvedbo sanacije vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1260.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 2. 2005.
Cena: 750 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 750 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 »Sanacija gudrona”.
Za vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 2. 2005 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: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 2. 2005
ob 12. uri, Petrol, Slovenska energetska
družba d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50,
SI-1527 Ljubljana (15. nadstropje, sejna
soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki morajo morebitna vprašanja v zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju,
ki deluje v imenu naročnika, SL Consult
d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92, v roku najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je
določen v točki IV.3.3.
Naročnik in svetovalni inženir bosta izvedla informativni sestanek in ogled deponije, dne 16. 11. 2004 ob 10. uri po lokalnem
času, v prostorih Občine Pesnica – kulturna
dvorana, Pesnica 41, SI – 2211 Pesnica pri
Mariboru, Slovenija, vključno z ogledom lokacije na deponiji gudrona v Pesniškem
dvoru.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Petrol Slovenska energetska
družba d.d. Ljubljana
Ob-28226/04
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 naročila
RTV – Meta Čanžek, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-90,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
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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: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimikoli 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: RTV 057/2004 – 1L –
ODP/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena obrtniška dela – prenova in
vzdrževanje objektov:
– tlakarska in parketarska dela,
– viseči stropovi,
– mavčne stene.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Koper, Maribor, dopisništva RTV.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela po potrebi:
– tlakarska in parketarska dela,
– viseči stropovi,
– mavčne stene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev 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 057/2004.
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 057/2004.
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 057/2004.
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 057/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena – 90 točk,
2. cena nočnega, nedeljskega in prazničnega dela – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
RTV
057/2004-1L-ODP/G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 11. 2004.
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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 057/2004-E-ODP/B) in z
navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 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 31. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2004
ob 12. uri; sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 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: 15. 11. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 2.3.-2330/04
Ob-28355/04
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: Alenka Dervarič, univ. dipl. inž. arh.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/291-46-09, faks +386/1/
291-48-22, elektronska pošta: alenka.dervaric@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE
Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
291-42-03, faks +386/1/291-48-22, elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding
Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije, soba
202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/291-42-03, faks
+386/1/291-48-22, elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
21/2004-TP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba pnevmatske pošte na postaji Koper tovorna.
Predmet javnega naročila vsebuje:
– dopolnitev obstoječe projektne dokumentacije PZI,
– dobava in izvedba sistema cevnega
zračnega transporta,
– izdelava projekta izvedenih del,
– poskusno obratovanje in predaja objekta v obratovanje.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje železniške postaje Koper tovorna (med tovorno postajo
Koper in glavno pristaniško postajo).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
pnevmatske pošte na postaji Koper tovorna.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 120 dni po podpisu pogodbe (vključno z enomesečnim poskusnim
obratovanjem).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe
mora biti dano v vrednosti 1,500.000 SIT v
obliki menice z menično izjavo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
ﬁnanciranja so: plačilo 90 dni po potrditvi
mesečne situacije; ki se izstavljajo v višini
90% izvršenih del, končna situacija v višini
10% pogodbene vrednosti se izstavi po
uspešno končanem poskusnem obratovanju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
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 sodišču ali drugem organu,
2. 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. da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež,
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane,
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati,
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
7. da je ponudnik v zadnjih 10 letih pred
dnevom objave javnega razpisa uspešno
izvedel vsaj eden objekt po vrsti in zahtevnosti primerljiv razpisanemu,
8. da bo ponudnik po uspešno končanem
poskusnem obratovanju in predaji objekta v
obratovanje predložil vse podatke in izpolnil
zahteve, ki so potrebne za predajo v redno
obratovanje oziroma zahteve za pridobitev
dovoljenja za uporabo,
9. ponudnik mora zagotoviti ustrezne
strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila, vendar najmanj 3 strokovnjake z ustrezno izobrazbo (najmanj 5. stopnja
izobrazbe), in sicer 1 za gradbena dela, 1 za
elektro naprave in 1 za strojne inštalacije, ki
bodo sodelovali na tem javnem razpisu.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb,
2. lastna izjava ponudnika dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni, od skrajnega
roka za predajo ponudb,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe – dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco – dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb.
Tuji ponudnik mora predložiti dokazila v
skladu z »Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin« (Ur. l. RS, št. 13 z dne
28. 2. 2001),
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke
in prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež,
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. revidirane ﬁnančne izkaze (bilanca
stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto
pred dnevom objave razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. izpolnjen obrazec – reference ponudnika. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti
tudi potrdila za vsak posel pogodbo -posebej, izdanih s strani naročnikov, ki potrjujejo
kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti – izpolnjena izjava – potrdilo
reference. Naročnik si pridržuje pravico do
preverjanja vseh referenc,
8. lastna izjava ponudnika, da bo zagotovil vse podatke in zahteve, ki so potrebni
za predajo v redno obratovanje oziroma
zahteve za pridobitev dovoljenja za uporabo,
9. izpolnjena obrazca, s podatki o strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe (obrazca sta priložena v razpisni dokumentaciji, navodila ponudnikom, I.iii).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1) višina ponudbene cene – 80%,
2) kadri – 15%,
3) rok izvedbe – 5%.
1) Višina ponudbene cene – 80%
Število točk za posameznega ponudnika
po tem merilu se izračuna na osnovi spodaj
navedene formule:

Št.

Fi = (Fmin/ﬁ) x 80
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
ﬁ – ponudbena vrednost i- tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
2) Kadri – 15%
V okviru tega merila se ocenjuje število
vseh strokovnjakov treh različnih zahtevanih strok, ki bodo sodelovali pri izvedbi
javnega naročila na osnovi spodaj navedene formule:
Ki = (ki/Kmax) x 15
ki – število strokovnjakov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Kmax- število strokovnjakov najboljšega
ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
3) Roki izvedbe – 5%
Rok v dnevih:
– 100 dni – 5 točk,
– 110 dni – 3 točke,
– 120 dni – 0 točk.
Vmesnih rokov med ponujenimi možnimi
(100, 110, 120) ni.
Daljših rokov od zahtevanega ni.
Končno število točk za posameznega ponudnika se izračuna po spodaj navedeni
formuli:
Ri = (Ri/Rmax) x 5
ri – število točk i-tega ponudnika
R-max – število točk najboljšega ponudnika
Skupna ocena ponudbe se izvede s
seštevanjem točk po vseh merilih. Ponudnik, ki zbere najvišje število točk, je
najugodnješi. V primeru enakega števila
točk je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil
nižjo ceno.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 11. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na transakcijski račun
št. 02923-0019346887, odprt pri NLB d.d.,
sklic na številko 340100-P-797, ali na glavni
blagajni Holdinga Slovenskih železnic,
d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba
115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 23. 11. 2004 do 9.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2004
ob 10. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, steklena 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: 15. 10. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 110-1/04
Ob-28364/04
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,
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3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska
7,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Rade Zeljkovič, univ. dipl.
inž. grad., Ul. Talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-32-18, faks 02/234-32-25,
elektronska pošta: rade.zeljkovic@dd-ceste.
si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-53,
faks 01/306-82-06, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00474.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Lenart–Beltinci, pododsek Cogetinci–Vučja vas od km 3+400 do km 11+983;
regulacije in melioracije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Lenart–Beltinci, pododsek Cogetinci–Vučja vas od km 3+400
do km 11+983.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Potok iz goše
MJ 14
MJ 12
Reka Ščavnica
Kameni potok
MJ 3
MJ 3A
Dragotinski potok
Jarek 9
Potok Belic
Jarek 10
Jarek 12
Jarek 2
Somoročki potok
Somoročki jarek
Jarek 14
Jarek 13
Jarek C
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,040.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
ﬁnancira naročnik iz lastnih sredstev in kredita EIB. 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 na-
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ročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila, v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 5-6/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 11. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 11. 2004
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-28373/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, kontaktna oseba: Kavčič Alenka, univ. dipl.
prav., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-71-69, faks 01/478-74-23,
elektronska pošta: alenka.kavcic@gov.si,
internetni naslov: http://www.mope.gov.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: 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:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priznanje usposobljenosti za graditev
montažnih objektov, namenjenih popotresni obnovi po potresu dne 12. 7. 2004,
ki obsega: projektantska, gradbena,
montažna, obrtniška, instalacijska dela,
s tehničnim pregledom in pridobitvijo
uporabnega dovoljenja po sistemu »funkcionalni ključ v roke« za obdobje treh
let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na območju, ki ga je prizadel potres.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: usposobljenost bo priznana za graditev v celotnem obsegu.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ponudba mora veljati do 31. 12.
2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek do 31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračunske rezerve in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS in podzakonskimi predpisi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbe
z usposobljenimi ponudniki.
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:
A) da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
B) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
C) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom, oziroma da
izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja dejavnosti (novela ZGD – F, Ur. l. RS,
št. 45/01 in 59/02 – popravki),
D) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
E) da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi,
F) da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice že
izbrisane.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
B) dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja

v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
C) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
D) dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek,
E) dokazilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi,
F) dokazilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma da so posledice že izbrisane.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) dokazilo, da je sposoben proizvesti v
enem mesecu najmanj 5 montažnih objektov z 200 m2 neto uporabne površine – izjava št.: 1 iz razpisne dokumentacije,
B) dokazilo, da je sposoben postaviti v 2
mesecih najmanj 10 montažnih objektov –
izjava št.: 2 iz razpisne dokumentacije,
C) dokazilo, da je sposoben v največ 60
dneh po sklenitvi pogodbe zgraditi posamezen montažni objekt z 200 m2 neto uporabne površine, pri čemer postavitev obsega vsa dela od projektiranja do vključno
tehničnega pregleda (brez pridobitve uporabnega dovoljenja) po sistemu »funkcionalni ključ v roke« – izjava št.: 3 iz razpisne
dokumentacije,
D) dokazilo, da ponudbena cena na m2
neto uporabne površine s korigiranimi površinami skladno s 3. členom Odredbe o
cenah in normativih za določanje cen projektne dokumentacije za popotresno obnovo
objektov (Uradni list RS, št. 59/98, 9/99,
19/00, 31/01) za obdobje od sklenitve pogodbe do enega leta po sklenitvi pogodbe
ne presega 190.000 SIT (brez DDV) – izjava
št.: 4 iz razpisne dokumentacije,
E) dokazilo, da v celoti sprejema pogoje,
ki so predpisani v dokumentih iz razpisne
dokumentacije – izjava št.: 5 s prilogami 5A,
5B, 5C in D.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: usposobljenost
bo priznana vsem ponudnikom, katerih ponudbe bodo pravilne in ki bodo izpolnjevali
vse zahtevane pogoje.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu
določil
naročnik:
351-00-320/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 3. 11. 2004, dopolnitve je mogoče pridobiti v skladu z določbami ZNJ 1.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 11. 2004 do 15.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: po priznanju
usposobljenosti bodo investitorji, katerih objekti so bili v potresu poškodovani ali uničeni, pri izvajalcu s priznano sposobnostjo
naročili idejno zasnovo, katera bo po predhodni odobritvi državne tehnične pisarne,
podlaga za sklenitev izvajalske pogodbe.
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: ni omejitev. Predstavniki
ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2004
ob 13. uri; Dunajska 47, 1000 Ljubljana,
3. nadstropje.
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: 18. 10. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-28389/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo,
Slovenija,
tel.
04/277-11-00,
faks
04/277-11-11.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Vesna Paljk, 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, Lepi 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 cosulting 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: 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: 38/23-362.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja industrijske ceste Okroglo-Polica z nadvozom nad železniško progo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Naklo, industrijska
cona.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak
45.23.31.20-6; dodatni predmeti, glavni besednjak 29.81.31.60-0.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga II ZJN – razred
50, skupina 502, podskupina 502,5 – gradnja cest, železniških prog, letališč, športnih
objektov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgranja
industrijske ceste na trasi Okroglo – Polica
in nadvoza nad železniško progo in ostalih
spremljajočih objektov (podporni zid, javna
razstvetljava). Cesta se bo gradila v dolžini
1.026 m in širini od 7 m do 8,10 m, nadvoz
v dolžini 52 m in širini 9,25 m. Ocenjena
vrednost znaša 257 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2 mio SIT. Garancija banke za dobro
izvedbo del in dokončanje v pogodbenem
roku. Garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 60 dni.
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 predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– 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 tega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima poravnane davke ali prispevke
določene z zakonom,
– predložen obrazec BON 1/P in potrdilo
poslovne banke za pravne osebe; za samostojne podjetnike potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje tri mesece in
bilanca uspeha in bilanca stanja za preteklo
leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P in potrdilo
poslovne banke;
– za samostojne podjetnike: potrdilo o
povprečnem stanju na TRR za zadnje 3 mesece in bilanca uspeha in bilanca stanja za
preteklo leto;
– letni promet mora 200 mio SIT;
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastna izvedba 50% vrednosti vseh
del;
– vsaj 3 reference iz zadnjih petih let za
izgradnjo primerljivih objektov in obsega del
(cestna infrastruktura, nadvozi);
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev;
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 95 z dne 27. 8.
2004, Ob-22863/04.
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: 38/23-362.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 11. 2004,
cena: 20.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije, vsak delovni dan med 9. in 15. uro. Plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na TRR št.
02083-0053787157, sklic na številko
22-2004, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 11. 2004, do 11.
ure.
Če je ponudba poslana po pošti, se šteje
za pravočasno, če prispe do navedenega
datuma in 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. 2. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 11. 2004
ob 14. uri, Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo.
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, Enotni programski dokument Slovenije
2004-2006, ukrep 1.4.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Občina Naklo
Ob-28406/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktni osebi: Branko Zalaznik in Robert
Pobežin, Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/588-95-20, 01/588-95-21,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: branko.zalaznik@energetika-lj.si, robert.pobezin@energetika-lj.si,
internetni
naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktni osebi: Silvester Koren in Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-63,
01/588-97-03, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: silvester.koren@energetika-lj.si,
vlasta.gladek@energetika-lj.si, internetni
naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali osebno
v vložišče Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-93/04 P.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vgradnja električnih dogrelnikov pare.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Verovškova 62, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: vgradnja dveh električnih dogrelnikov pare s pripadajočo opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal situacije oziroma račun v roku najmanj 30 dni od datuma evidentiranega prejema situacije oziroma računa v vložišču
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti – BON
1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti ves čas svojega
poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje
dejavnosti v skladu z določili 33. člena
ZGO-1,
– plačilni pogoji,
– tehnične zahteve naročnika,
– najmanj 24-mesečni garancijski rok,
– rok izvedbe najkasneje v 120 dneh po
podpisu pogodbe,
– lokacija izvedbe,
– upoštevanje zakonodaje,
– predložitev okvirnega terminskega
plana,
– organiziran servis za električna dogrelnika in zagotovitev rezervnih delov za
električna dogrelnika ter drugo vgrajeno
opremo,
– zaposleni in zahtevana izobrazba,
– reference,
– ostali pogoji – izjava ponudnika,
– primernost podizvajalca.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: da.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 20081/04
z dne 23. 7. 2004.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena vrednost – 80 točk,
2. reference – 10 točk,
3. rok izvedbe – 5 točk,
4. garancijski rok – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO – 93/04 P.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 11. 2004.
Cena: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2004 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 25. 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 9. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2004
ob 13. uri; sejna soba v poslovni zgradbi
Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi
70 v Ljubljani.
Pogajanja bodo potekala dne 24. 11.
2004 po abecednem vrstnem redu ponudnikov.
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: na pogajanja
se vabijo vsi ponudniki, ki so v odprtem postopku št. PDO-39/04, oddali svoje ponudbe.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-28407/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktni osebi: Branko Zalaznik in Robert
Pobežin, Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/588-95-20, 01/588-95-21,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: branko.zalaznik@energetika-lj.si, robert.pobezin@energetika-lj.si,
internetni
naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktni osebi: Silvester Koren in Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-63,
01/588-97-03, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: silvester.koren@energetika-lj.si,
vlasta.gladek@energetika-lj.si, internetni
naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali osebno
v vložišče Javnega podjetja Energetika
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-92/04 P.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja krožnega sistema hladilne vode
v proizvodnem viru v TOŠ.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Verovškova 62, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja krožnega sistema hladilne vode v proizvodnem viru v TOŠ.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal situacije v roku najmanj 30 dni od
datuma evidentiranega prejema situacije v
vložišču naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti – BON
1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti ves čas svojega
poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje
dejavnosti v skladu z določili 33. člena
ZGO-1,
– plačilni pogoji,
– tehnične zahteve naročnika,
– predložitev tehnične dokumentacije,
– najmanj 24-mesečni garancijski rok,
– rok izvedbe najkasneje v 180 dneh po
podpisu pogodbe,
– lokacija izvedbe,
– upoštevanje zakonodaje,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
na,

– predložitev okvirnega terminskega pla-

– organiziran servis za hladilni stolp in
zagotovitev rezervnih delov za hladilni stolp
ter drugo vgrajeno opremo,
– zaposleni in zahtevana izobrazba,
– reference,
– ostali pogoji – izjava ponudnika,
– primernost podizvajalca.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: da.
IV.1.3.2) Druge
prejšnje
objave:
18666/04, z dne 9. 7. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena vrednost – 80 točk,
2. reference – 10 točk,
3. rok izvedbe – 5 točk,
4. garancijski rok – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO – 92/04 P.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 11. 2004.
Cena: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2004 do 9.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 25. 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 9. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2004
ob 11.30; sejna soba v poslovni zgradbi
Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi
70 v Ljubljani.
Pogajanja bodo potekala dne 24. 11.
2004 po abecednem vrstnem redu ponudnikov.
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: na pogajanja
se vabijo vsi ponudniki, ki so v odprtem postopku št. PDO-04/04, oddali svoje ponudbe.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-28556/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Mengeš, kontaktna oseba: Andrej
Urbanc, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
Slovenija,
tel.
01/724-71-04,
faks
01/723-89-81, elektronska pošta: Andrej.urbanc@menges.si,
internetni
naslov:
www.menges.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.

Št.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kolektorja Mengeš-Topole I., II. in
III. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: severni del Mengša
(most na Prešernovi cesti) ob razbremenilniku Pšate do naselja Topole in nadaljevanje
do meje z Občino Komenda).
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja kolektorja DN 500 mm v dolžini 2.000 m
s črpališčem in navezavo na obstoječo kanalizacijo na Prešernovi cesti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 13,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo posla (10% od vrednosti pogodbe) in bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo ﬁnancirala po izstavljenih situacijah v
60 dneh od prejema 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:
– registracija za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da je ponudnik prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
– nekaznovanost,
– plačani davki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra, v kolikor je
ponudnik vpisan v register usposobljenih izvajalcev pri GZS predloži namesto navedenega dokazila potrdilo o vpisu usposobljenih
izvajalcev,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
da je ponudnik prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– potrdilo izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, s katero ponudniki dokazujejo,
da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila,
– potrdilo pristojnega davčnega organa,
v originalu ali notarsko overjeno fotokopijo
originala, da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik sedež,
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatki o boniteti poslovanja (BON1 in
BON2) in plačilni sposobnosti ponudnika,
– izjava ponudnika o doseženem celotnem letnem prometu, doseženim z vsemi
gradbenimi deli v zadnjih treh letih,
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– izkaz pravočasnega poravnavanja obveznosti ponudnika do vseh dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših opravljenih podobnih gradenj v zadnjih treh letih,
– ponudnik mora podati pisno izjavo, da
ima zagotovljeno zadostno delovno opremo,
potrebno za izvajanje razpisanih del (stroji,
vozila in naprave),
– kvaliﬁkacije in izkušnje ključnih kadrov,
predlaganih za vodenje oziroma izvajanje
del,
– ostala dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 3-2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 11. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: EZR št.
01272 -0100001612.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2004
ob 10. uri; sejna soba Občine Mengeš, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 11. 2004.
Občina Mengeš
Št. 9/2004
Ob-28593/04
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. 01/474-56-61,
faks 01/232-03-74, elektronska pošta: jana.
sustersic@zpiz.si, natasa.polanc@zpiz.si,
internetni naslov: www.zpiz.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: 9/2004-JN.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja varne IT sobe in izvedba ožičenja
v poslovnih objektih ZPIZ v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Kolodvorska
ulica 15; Ljubljana, Trg OF 12.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 503,3, 503,5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
2.000 priključkov (telefonski, računalniški,
električni).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT, izdano s strani banke,
ki mora veljati 90 dni od odpiranja ponudb;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2% od pogodbene
vrednosti, ki mora veljati vsaj še en dan po
preteku roka za dokončno izvedbo gradenj
oziroma zapisniško prevzetih gradnjah;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo v vrednosti 24,000.000
SIT za kritje morebitnih stroškov okvar naročnikove IT opreme (po seznamu) v času
izgradnje varne IT sobe in preselitve IT opreme v varno IT sobo, ki mora veljati vsaj še
en dan po preteku roka za dokončno izvedbo gradenj oziroma zapisniško prevzetih
gradnjah.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
prejema računa oziroma situacije, ki je izstavljena po zaključku in zapisniškem prevzemu posamezne faze.
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:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence o registraciji pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z lastno
pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
2. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve. Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2003,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb;
3. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
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izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež;
4. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek; drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
se še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada);
5. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik pravočasno poravnane svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
6. izjave naročnikov (najmanj ena) o kraju, vrednosti, datumu in kakovosti izvedenih
del ter skladnosti izvedbe s pogodbenimi
določili, s katerimi ponudnik dokazuje svoje
reference o izvedbi varnih IT sob in ožičenj
v zadnjih petih letih;
7. izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne
dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom;
8. izjava ponudnika, da zagotavlja rok
plačila najmanj 30 dni od dneva prejema
računa oziroma situacije, ki je izstavljena po
zaključku in zapisniškem prevzemu posamezne faze;
9. kopija veljavne police o zavarovanju
proizvajalca varne IT sobe v primeru škodnega dogodka v skupni vrednosti vsaj
8.000,000.000 SIT kot zagotovilo ustreznosti izgradnje varne IT sobe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. certiﬁkat o uspešno opravljenem testiranju EN 1047-2 ustrezne ustanove ECB-S
za varno IT sobo;
2. potrdilo proizvajalca varne IT sobe, da
je ponudnik usposobljen za trženje in izvedbo varne IT sobe;
3. certiﬁkati strokovnjakov ali potrdila o
usposobljenosti pri proizvajalcu IT opreme,
ki bodo izvajali preselitev naročnikove IT
opreme (po seznamu) v varno IT sobo;
4. garancija proizvajalca za varno IT
sobo in za vgrajeni material;
5. garancija ponudnika oziroma proizvajalca za ožičenje in za vgrajeni material;
6. certiﬁkat neodvisne institucije, ki dokazuje, da so vsi ponujeni elementi strukturiranega kabelskega ožičenja (priključni modul, instalacijski kabel, priključni kabli)
skladni z zahtevami standarda Cat.6;
7. katalog elementov s podrobnim opisom ponujenih elementov horizontalnega
kabelskega sistema;
8. speciﬁkacije optičnih elementov, s katerimi ponudnik dokazuje, da izpolnjujejo zahteve razpisne dokumentacije;
9. skice (slike) ponujenih komunikacijskih omar;
10. certiﬁkati usposobljenih instalaterjev,
ki bodo izvajali montažo kabelskega sistema;
11. certiﬁkati strokovnjakov, ki bodo izvajali meritve za izgradnjo brezžičnih komunikacij v objektih;
12. seznam merilne opreme, s katero bo
ponudnik izvajal testiranje računalniškega

ožičenja in vzorec merilnega protokola za
vsak tip meritve, ki jo bo potrebno izvesti v
projektu;
13. seznam merilne opreme, s katero bo
ponudnik izvajal meritve za izgradnjo brezžičnih komunikacij v objektih in vzorec merilnega protokola;
14. certiﬁkat ISO 9001: 2000;
15. podizvajalci:
– pisna izjava, da ponudnik ne nastopa s
podizvajalci;
– v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti še:
– izpolnjen seznam podizvajalcev z
navedbo, v kolikšnem delu bodo izvedbo
javnega naročila oddali posameznemu izvajalcu,
– zahtevana dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 3. in 10. točki poglavja
III.2.1.3) te objave.
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 9. 11. 2004.
Cena: 1.200 SIT(z DDV).
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št.: 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s
tem da takrat naročniku posreduje tudi podatke o polnem in točnem naslovu ﬁrme ter
davčno številko.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2004
ob 12. uri; ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, mala
sejna soba v VIII. nadstropju.
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: ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo osebno, in sicer v vložišču ZPIZ Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, vsak dan med
12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2004.
Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-28606/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, Slovenija, tel. 03/839-35-50, faks 03/839-06-70,
elektronska pošta: obcina@luce.si, internetni naslov: www.luce.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, 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, Lepi 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: 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: 340-02-01/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: Izgradnja Logarskega mostu čez Savinjo
pri Lučah na lokalni cesti proti Raduhi z
rekonstrukcijo ceste v območju mostu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Luče – lokalna cesta
proti Raduhi.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak
45.22.11.00-3; dodatni predmet, glavni besednjak 45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): Priloga II – gradbena
dela, razred 50, skupina 502, podskupina
502,3 – gradnja mostov, 502,5 – gradnja
cest.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.22.11.00-3.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): Priloga II – gradbena dela,
razred 50, skupina 502, podskupina 502,3
– gradnja mostov.
2) Kratek opis: izgradnja mostu čez reko
Savinjo na lokalni cesti proti Raduhi z nadomestnim priključkom na regionalno cesto
Luče – Solčava; ureditev brežin.
3) Obseg ali količina: vzdolžna os lokalne
ceste prekčka vodotok pod kotom 90°. Nadomestni most bo prečkal vodotok v enem
statičnem razponu L = 27,50 m. Širina mostu bo skupaj z ograjo in robnimi venci znašala 4,50 m. Zavarovanje brežin s težkim
lomljencem v območju mostu izvedena pod
mostom ter ca. 10 m gorvodno in 10 m dolvodno vse od dna pa do kote okoliškega
terena.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.31.20-6.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA
/ NACE / CPC): Priloga II – gradbena dela,
razred 50, skupina 502, podskupina 502,5
– gradnja cest.
2) Kratek opis: izgradnja ceste v skupni
dolžini ca. 70 m.
3) Obseg ali količina: obstoječi priključek
lokalne ceste proti Raduhi na obstoječo državno regionalno cesto bo prestavljen za
ca. 148 m dolvodno. V območju predvidene-

Št.

ga mostu bo zato potrebno od priključka na
regionalno cesto, preko mostu čez Savinjo
do obstoječe lokalne ceste na levem bregu
zgraditi nov del lokalne ceste v skupni dolžini ca. 70 m. Na levem bregu bo potrebo
zaradi dviga niveletete v dolžini ca. 70 m
rekonstruirati obstoječo lokalno cesto.
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: izgradnja mostu čez reko Savinjo na lokalni cesti
proti Raduhi z nadomestnim priključkom na
regionalno cesto Luče – Solčava. Vzdolžna
os lokalne ceste prečka vodotok pod kotom
90°. Most bo prečkal vodotok v enem statičnem razponu L = 27,50 m. Širina mostu bo
skupaj z ograjo in robnimi venci znašala
4,50 m. Obstoječi priključek lokalne ceste
proti Raduhi na obstoječo državno regionalno cesto bo prestavljen za ca. 148 m dolvodno. V območju predvidenega mostu bo
zato potrebno od priključka na regionalno
cesto, preko mostu čez Savinjo do obstoječe lokalne ceste na levem bregu zgraditi nov
del lokalne ceste v skupni dolžini ca. 70 m.
Na levem bregu bo potrebno zaradi dviga
niveletete v dolžnici ca. 70 m rekonstruirati
obstoječo lokalno cesto. V območju mostu
je potrebno obstoječe brežine nekoliko preoblikovati, kar izhaja iz hidrotehničnih pogojev. Zavarovanje brežin s težkim lomljencem v območju mostu se izvede pod mostom
ter ca. 10 m gorvodno in 10 m dolvodno vse
od dna pa do kote okoliškega terena.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT. Garancija banke za dobro
izvedbo del in dokončanje v pogodbenem
roku. Garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 60 dni.
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 predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– 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 tega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da ima poravnane davke ali prispevke
določene z zakonom;
– predložen obrazec BON 1/P in potrdilo
poslovne banke za pravne osebe; za samostojne podjetnike potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TTR za zadnje tri mesece in
bilanca uspeha in bilanca stanja za preteklo
leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence,
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P in potrdilo
poslovne banke;
– za samostojne podjetnike: potrdilo o
povprečnem stanju na TRR za zadnje 3 mesece in bilanca uspeha in bilanca stanja za
preteklo leto;
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastna izvedba 50% vrednosti del za
katera ponudnik daje ponudbo;
– vsaj 3 reference iz zadnjih petih let za
izgradnjo primerljivih objektov in obsega del
(mostovi, cestna infrastruktura);
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev,
– ostalo navedeno 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:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. strokovna priporočila,
3. rok izvedbe,
4. garancijski rok,
5. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 340-02-01/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 11. 2004,
cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije, vsak delovni dan med 9. in 15. uro. Plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na TRR št.
02083-0053787157, sklic na številko
27-2004, po modelu 00, ALTUS consulting
d.o.o.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 11. 2004 ali 37 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 28. 2. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2004
ob 16. uri, Občina Luče, Luče 106, 3334
Luče.
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: 18. 10. 2004.
Občina Luče
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Št. 2678-2
Ob-28700/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktna oseba: Vanda Škerjanc, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 08G/2004-2678.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija avtopolnilnice v skladišču naftnih derivatov v Celju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče naftnih derivatov Celje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50; 501; 502; 503.
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.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja:
– 1 mio SIT za resnost ponudbe,
– 10% od 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: minimalni rok plačila je 60 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 ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz 2.1.1., 2.1.2. in 2.1.3.
točke.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazila iz 42. člena ZJN – 1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON 1
in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ustrezna izjava in seznam potrebne opreme ter kadrovska usposobljenost za izvedbo javnega naročila.
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;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
Zavoda RS za blagovne rezerve št.
01100-6030230073 s pripisom »avtopolnilnica ND Celje«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 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
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ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani strokovne komisije
in predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2004
ob 9. uri; Poslovni center, Dunajska 106/1,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Storitve
Št. 354-03-11/2004

Ob-27998/04

Popravek
V javnem razpisu za predmet javnega
naročila: »Tehnični in ﬁnančni nadzor nad
izvajanjem programa postopnega zapiranja
rudnika Trbovlje Hrastnik, II. faza
(2005-2009)« objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 109 z dne 8. 10. 2004, Ob-26732/04,
se v točki 1.1) Uradno ime in naslov naročnika, popravi elektronska pošta kontaktne
osebe tako, da se pravilno glasi: Gabriela.
Borc-Smolic@gov.si.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Direktorat za energijo
Št. 402-00-3/2004-4

Ob-28551/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za Izdelavo državnega lokacijskega načrta in okoljskega poročila za projekt: »Ureditev oskrbe prebivalstva
s pitno vodo slovenske Istre in zalednega
kraškega območja« – izdelava strokovnih
podlag in zakonsko predpisanih gradiv, potrebnih za izvedbo postopka sprejemanja
DLN in postopka celovite presoje vplivov na
okolje, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
112 z dne 15. 10. 2004, Ob-27674/04, se popravijo naslednje točke:
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2. da ni bil kaznovan za dejanje 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 da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. da je predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane inštrumente ﬁnančnega zavarovanja,
5. da ponujeno trajanje razpisanih del
(izvajanje naloge oziroma rok dokončanja
del) ni daljše od razpisanega,
6. da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajša od 90 dni od datuma za predložitev ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ta točka ostane ista, le da se
ustrezno preštevilči po vrstnem redu, kot
sledi:

7. odgovorni nosilec naloge mora imeti
pri pristojni poklicni zbornici opravljen strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov
(ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave DLN za infrastrukturne objekte,
8. ponudnik mora zagotoviti minimalno
kadrovsko zasedbo po področjih:
– odgovorni nosilec naloge – univ. dipl.
inž. gradb. – hidrotehnične, komunalne ali
konstruktivne smeri,
– prostorski načrtovalec – univ. dipl. kraj.
arh. ali univ. dipl. arh.,
– specialist za varstvo okolja – univ. izobrazba tehnične ali naravoslovne smeri,
9. odgovorni nosilec naloge, prostorski
načrtovalec in specialist za varstvo okolja
morajo imeti vsaj 3 reference s svojega področja, ki so pogoj za udeležbo na javnem
razpisu, in sicer:
– odgovorni nosilec naloge – vsaj 3 reference s področja vodenja izvedbe državnih
lokacijskih načrtov za projekte javne infrastrukture v obdobju zadnjih petih let,
– prostorski načrtovalec – vsaj tri reference s področja izvedbe (vodenja ali sodelovanje kot prostorski načrtovalec) državnih lokacijskih načrtov za projekte javne
infrastrukture v obdobju zadnjih petih let,
– specialist za varstvo okolja – vsaj tri
reference s področja vodenja izvedbe poročil o vplivih na okolje za projekte javne infrastrukture v obdobju zadnjih petih let,
10. ponudnik mora izpolnjevati pogoje,
povezane z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. kadrovska zasedba projektne skupine,
2. reference članov projektne skupine,
3. ponudbena cena.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 004/2004
Ob-27942/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, Finančno računovodska služba, kontaktna oseba: Franc
Jamšek, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-20-00, faks
01/478-23-65, elektronska pošta: franci.jamsek@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.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 004/2004 – MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
selitve stanovanjske, pisarniške in osebne opreme zaposlenih v diplomatsko
konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije v tujini in iz tujine v Republiko
Slovenijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: države v katerih imamo
diplomatsko konzularna predstavništva.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
93.92.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najmanj
63 selitev iz Republike Slovenije v tujino in
63 selitev iz tujine v Republiko Slovenijo (na
in iz različnih lokaciji, ki so razvidne iz razpisne dokumentacije).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 1. 2005 in/ali konec
3. 1. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 6,500.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (po podpisu pogodbe).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 30 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– 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;
– 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 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 je ﬁnančno in poslovno sposoben;
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti;
– da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi
in tehničnimi zmogljivostmi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji, za podjetja fotokopija rednega izpiska iz sodnega registra
podjetij, izdanega v letu 2004 ter za fIzične
osebe (samostojni podjetnik posameznik)
fotokopija prepisa priglasitvenega lista za
dejavnost, katere predmet je javni razpis,
potrjenega v letu 2004 ali fotokopija prepisa
obrtnega dovoljenja, če gre za opravljanje
obrti ali obrti podobne dejavnosti, potrjenega
v letu 2004;
– dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, je fotokopija potrdila, ne starejša od 90 dni od datuma oddaje ponudbe, pristojnega okrožnega
sodišča, gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki in obrtniki pa
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predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik
podjetnikov posameznikov pri izpostavi
Davčnega urada ali Obrtne zbornice;
– dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen je fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje – Kazenska evidenca, ki se nanaša na pravno osebo, ne
starejša od 30 dni od datuma določenega za
predložitev ponudb (za s.p. pa na ﬁzično
osebo, nosilca s.p.);
– dokazila, 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 je originalno potrdilo, ki ga
izda Davčna uprava RS, Davčni urad, ne
starejše od 30 dni od datuma določenega za
predložitev ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za pravne osebe
(gospodarske družbe) fotokopija obrazca
BON 1 in BON 2 skupaj, izdana v letu 2004,
ali fotokopija BON-l/P izdanega v letu 2004
ali fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih v
letu 2004. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik posameznik) pa originalno potrjena
napoved za odmero davka od dohodkov iz
dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno
z bilanco stanja za preteklo leto in originalno
potrditev banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred datumom določenim za predložitev ponudbe, ter
dejstvu, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega poslovnega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik priloži svoj opis kadrovskih in tehničnih zmogljivosti za izvedbo
javnega naročila.
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 6. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2004 do 15.
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 4. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 12. 2004
ob 10. uri; Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova 25, 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: 14. 10. 2004.
Ministrstvo za zunanje zadeve

114 / 22. 10. 2004 /

Stran

7189

zjn-portal: 501
Ob-28229/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-05-59, faks 01/471-05-03,
elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si,
internetni
naslov:
www.stanovanjskisklad-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.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve I A -.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-8-S/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oddaja storitev inženiringa v pripravi in
izvedbi ter gradbenega nadzora po ZGO-1
pri gradnji II. faze stanovanjske soseske
Pod Šmarno goro.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak
74.23.12.00-9.
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: 24 mesecev od oddaje 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: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o gradnji
objektov ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: 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: 2305-8/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 11. 2004,
cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika vsak delovni dan do 22. 11.
2004 od 10. do 14. ure proti plačilu 12.000
SIT na TRR 01100-6270960211 s sklicem
00 7621-matična št. -040, namen: inženirng
Tacen.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2004, do 9. ure.
Ponudbe se oddajo na sedežu naročnika.
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. 1. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11.
2004 ob 14. uri; v sejni sobi na sedežu 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.4) Dodatne informacije: Janja Borec
Merlak,
tel.
01/471-05-00,
faks
01/471-05-03.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-28343/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.
mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storite: Kategorija storitve: 15-1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: tiskanje O'glasne pošte, Poštnih razgledov in uradnega glasila Pošte v letu
2005.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: tiskanje ovitka in dodatnega lista O'glasne pošte.
3) Obseg ali količina: 6 izdaj po 731.000
kosov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: tiskanje Poštnih razgledov.
3) Obseg ali količina: 11 številk po 8.600
kosov.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: tiskanje uradnega glasila
Pošte.
3) Obseg ali količina: 4 številke po 1.100
kosov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tiskanje:
1. sklop: ovitka in dodatnega lista O'glasne pošte: 6 izdaj po 731.000 kosov,
2. sklop: Poštnih razgledov: 11 številk po
8600 kosov in
3. sklop: uradnega glasila Pošte: 4 številke po 1100 kosov.
Količine so okvirne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 3,000.000 SIT) in bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri
delu zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalecem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– izjava ponudnika o dobavi na lokacijo
naročnika in reševanju reklamacij.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 11. 2004.
Cena: 2.000 SIT.

Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2004
ob 10. ure v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-28344/04
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 13-1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: agencija za zakup medijev.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbor agencije za zakup medijev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.40.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čisti zakup, zakup z delnim načrtovanjem in zakup
z načrtovanjem.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 3,000.000 SIT) in bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
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– proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri
delu zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
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. 60% povprečna vrednost agencijske
provizje,
2. 40% popusti za objave v medijih.
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: 97/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 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 21. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2004
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 110-1/04
Ob-28368/04
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: 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: Vesna Sodja, univ. dipl.
prav., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-81-75, faks: 01/306-81-88,
elektronska pošta: vesna.sodja@dd-ceste.
si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Pungerčar, Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-202, faks: 01/30-68-206, elektronska pošta: Metka.pungercar@dd-ceste.si,
internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2003/00540.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev izvedbe postopkov
pridobitve nepremičnin za AC Črnivec
(Peračica) – Podtabor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Črnivec (Peračica) –
Podtabor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opravljanje storitev izvedbe postopkov pridobitve
nepremičnin za AC Črnivec (Peračica) –
Podtabor.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok za opravljanje storitev je v 9
mesecih po prejemu ustrezne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
kandidat mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 260.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajne-ga roka za predložitev ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS,
d.d. 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: 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: 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: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: 14. 11. 2003, Ur. l. RS, št.
111-112/03.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 2093/04
z dne 6. 2. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2003/00540.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 11. 2004.
Cena: brezplačna dokumentacija.
Pogoji in način plačila: dokumentacijo
lahko ponudniki prevzamejo vsak delavnik
od 8. do 11. ure. Dokumentacija je
brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2004 do
10.30.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: objava v Uradnem listu RS.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2004
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana,
sejna soba 1.18 v I. nadstropju.
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: pogajanja se
bodo vršila dne 8. 11. 2004 ob 9. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za
svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
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40, Ljubljana, sejna soba 1.18 v I. nadstropju.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-28381/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor, Sektor za prostorsko
načrtovanje in evropske zadeve, kontaktna
oseba: Friderik Polutnik, Prešernova 27,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-58-00,
faks 03/426-58-02.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, kontaktna
oseba: Friderik Polutnik, Prešernova 27,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-58-00,
faks 03/426-58-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor,
Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, kontaktna oseba: Friderik Polutnik, Prešernova 27, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-58-00, faks 03/426-58-02.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
storitve.
Kategorija storitve 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: storitev.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava strokovnih podlag za projekt reurbanizacije mestnega jedra Celje.
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: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudbena cena ﬁksna, račun plačljiv v 60 dneh
od prejema dokumenta, ki je podlaga za izplačilo.
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:
a) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
b) da ima potrjeno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
c) 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.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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IV.2) Merila za oddajo:
1. kakovost, celovitost programske naloge,
2. reference projektne skupine,
3. cena,
4. ustreznost terminskega plana.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 11. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 11. 2004 ali 40 dni
od odposlanja obvestila do 11. ure.
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: predstavniki ponudnikov,
ki se morajo izkazati s pooblastilom in
ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 11. 2004
ob 12. uri; MOC, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova
27.
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: 11. 10. 2004.
Mestna občina Celje
zjn-portal: 523
Ob-28388/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za regionalni
razvoj, kontaktna oseba: Tea Pirih, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-36-70, faks 01/431-33-60, elektronska pošta: arr@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/arr.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, kontaktna oseba: Tea
Pirih, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/833-01-00, faks 01/431-33-60,
elektronska pošta: tea.pirih@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/arr.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj, kontaktna oseba: Tea Pirih, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/833-01-00, faks 01/431-33-60, elektronska pošta: tea.pirih@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/arr/lakt/la-razpisi.
html.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Agencija
Republike Slovenije za regionalni razvoj,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priznanje sposobnosti za pregledovanje,
ocenjevanje vlog in druga strokovna
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: ca. 500
ur/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2004 in/ali konec
31. 12. 2006.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov: izpisek iz
sodnega registra, ki odraža zadnje stanje
ponudnika,
– potrdilo iz Seznama samostojnih podjetnikov, če je prijavitelj s.p.,
– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, če je prijavitelj s.p.
ali pravna oseba,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije (za samostojnega podjetnika potrdilo, da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred
sodiščem ali predmet sodne preiskave,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
mu ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem,
– tuji ponudnik mora predložiti dokumente v skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil in o
načinu preveritve teh listin (Ur. l. RS, št. 13
z dne 28. 2. 2001).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Za sklop A:
– ponudniki morajo predložiti kopijo diplome za posameznega ocenjevalca s katero dokazujejo, da ima najmanj višješolsko ali
visokošolsko izobrazbo;
– 5 let delovnih izkušenj (kopija delovne
knjižice iz katere bodo razvidne delovne izkušnje);
– če ponudnik prijavi na javni razpis osebo, ki ni državljan-ka Republike Slovenije,
mora priložiti dokazilo o aktivnem znanju
slovenskega jezika ali dokazilo, da ima oseba v Republiki Sloveniji končano vsaj eno
šolo, najmanj osnovno šolo;
– izkušnje z ocenjevanjem projektov (kopija obvestila o izboru, ali sklep o imenovanju, ali podoben dokument, iz katerega bo
razvidno sodelovanje pri ocenjevanju projektov) s področij, kot so navedena v točki
5.12.4.
Za sklop B:
– ponudniki morajo predložiti kopijo diplome za posameznega ocenjevalca s katero dokazujejo, da ima najmanj višješolsko ali
visokošolsko izobrazbo;
– 5 let delovnih izkušenj (kopija delovne
knjižice iz katere bodo razvidne delovne izkušnje);
– če ponudnik prijavi na javni razpis osebo, ki ni državljan-ka Republike Slovenije,
mora priložiti dokazilo o aktivnem znanju
slovenskega jezika ali dokazilo, da ima oseba v Republiki Sloveniji končano vsaj eno
šolo, najmanj osnovno šolo;
– sodelovanje pri pripravi vsaj dveh delavnic ali predstavitev (kopija vabila, programa ali podobnega dokumenta iz katerega
bo razvidno sodelovanje pri pripravi delavnic), s področij, kot so navedena v točki
5.12.4;
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– ponudniki morajo predložiti dokazilo o
moderatorskih znanjih (dokazilo iz katerega
bo to razvidno);
– znanje računalniških aplikacij za pripravo predstavitev (dokazilo ni potrebno).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 11. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2004, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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, INTERREG.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Ob-28403/04
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,
Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Danilo Šalamon, dipl. inž. str., Slovenska ulica
40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
00386/2/220-14-19, 041/736-873, faks
00386/2/252-65-51, elektronska pošta: danilo.salamon@maribor.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35309-11/2004-0800/DŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava dokumentacije za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada EU za ravnanje z odpadki na območju občin Cegor za
izgradnjo odlagališča nenevarnih odpadkov Vihra vključno z izdelavo lokacijskega načrta.
The elaboration of documentation for gaining ﬁnancial sources from Cohesion funds
of EU for waste treatment for the area of the
municipalities of Cegor for the construction
of city landﬁll Vihra, including the elaboration
of location plan.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: II.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 12.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava celotnega javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in iz-
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java ponudnika o predložitvi zavarovalne
police za zavarovanje projektantske odgovornosti.
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 kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 11. 2004.
Cena: 20.000 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: 22. 11. 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 22. 2. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2004
ob 9. uri; Slovenska ulica 40, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2004.
Mestna občina Maribor
Št. 300/2004
Ob-28404/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
VDC Murska Sobota, kontaktna oseba:
Liljana Cimerman, Trstenjakova ulica 69,
9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/522-36-40, faks 02/522-36-52, elektronska pošta: vdcms@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

114 / 22. 10. 2004 /

Stran

7193

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 20.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi varovancev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: relacije – Ljutomer, Gornja Radgona.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupna
ocenjena vrednost javnega naročila je
11,000.000 SIT letno brez DDV.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvajajo se v dopoldanskem in popoldanskem času.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
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 določeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pogoji določeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji določeni v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji določeni 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 11. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
podračun št. 01100-6030309128 UJP Murska Sobota.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 11. 2004 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 11. 2004
ob 12. uri; VDC Murska Sobota, Trstenjakova ulica 69, 9000 Murska Sobota.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
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: 18. 10. 2004.
VDC Murska Sobota
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1758/04
Ob-28349/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.
gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Janez Skok, univ. dipl. inž.
el. (tehnični del), Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna centrala), 01/23-04-320 faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6 nadstropje, soba št. 16, vsak
delovni dan med 9. in 11. uro, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks
01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56,
6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/23-04-320,
faks:
01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
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 31/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja RP 10 (20) kV BTC v Ljubljani –
dobava opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisane opreme je RP BTC v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ev. delnih ponudb ne bomo upoštevali.
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: celotna
količina in obseg so razvidni iz popisa opreme v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: čimkrajši dobavni rok, oziroma rok
od podpisa pogodbe, najdaljši dobavni rok
je 5 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– bančna garancija za resnost ponudbe
in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, to je do 15. marca 2005,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
V redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a;
oba dokumenta morata odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
V dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma so
posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisna izjava ponudnika o neza-vajajočih podatkih,
V pisna izjava ponudnika o spre-jemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
V dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
V obrazec BON 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, če je
ponudnik samostojni podjetnik pa potrdila
poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti,
ne starejše od 30 dni,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o prevzemu odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponujene
opreme.
III.2.1.4) Drugi podatki (če je potrebno)
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,

– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
K dokazilo – referenčno potrdilo, o že
izvedenih dobavah razpisane ali njej po namenu in obsegu podobne kupcem v zadnjih
3 letih,
– dokazilo – referenčno potrdilo, da je
bila ponujena opreme že vgrajena v objekte
primerljivih elektroenergetskih sistemov,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. skupna ponudbena vrednost (80%
delež),
2. skladnost ponujene opreme (6%
delež),
3. rok plačila (4% delež),
4. garancijski rok (4% delež),
5. antikorozijska zaščita SN celic (3%
delež),
6. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalcev opreme (3%
delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 31/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. novembra
2004, vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. št.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-31-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. novembra 2004
ali 30 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: 15. marca 2004 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 morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. november
2004 ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
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: navedene so v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki
bodo naročniku posredovani do 10. novembra 2004.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. oktober 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Storitve
Ob-27984/04
Obvestilo
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, ustavlja postopek oddaje javnega naročila po odprtem
postopku za čiščenje objektov, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 101 z dne 17. 9. 2004
(Ob-24508/04).
Predmetno javno naročilo bo oddano na
podlagi novega postopka.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 08379
Ob-28162/04
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: Alenka Prinčič Artač, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-20-600, faks: 01/58-20-601, elektronska pošta: alenka.princic.artac@geoplin.si, internetni naslov: www.geoplin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/13/2004/UD-PS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobivanje stvarnih pravic za potrebe
izgradnje plinovodov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
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.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklepanje ustreznih – predvsem služnostnih pogodb za potrebe izgradnje plinovoda – na
skupni dolžini trase 139 km.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek november 2004 in konec
februar 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
drugi fazi postopka mora ponudnik predložiti bančna garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od ocenjene vrednosti naročila, z
veljavnostjo najmanj do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v
roku 15 dni po prejemu in potrditvi posameznega računa.
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,

Št.

– ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 30,000.000 SIT,
– ponudnik mora imeti zaposlene najmanj 4 delavce od tega najmanj 2 eno leto
ponudnik mora imeti zaposlenega vsaj 1
delavca z najmanj 5. stopnjo izobrazbe geodetske smeri,
– ponudnik mora imeti zaposlenega vsaj
1 delavca z najmanj 6. stopnjo izobrazbe
družboslovne smeri,
– ponudnik mora imeti zaposlenega vsaj
1 delavca z najmanj 7. stopnjo izobrazbe
upravne smeri,
– ponudnik mora navesti število sklenjenih pogodb o služnosti v zadnjih 5 letih, naročnika in obdobje izvajanja storitve,
– celovitost ponudbe – ponudnik mora
predložiti ponudbo za vse sklope v celoti ali
za posamezen sklop,
– v primeru skupne ponudbe, mora vsak
od ponudnikov skupne ponudbe, izpolnjevati zahtevane pogoje v celoti vsak zase,
– v primeru skupne ponudbe, morajo ponudniki iz skupne ponudbe predložiti akt o
skupni izvedbi naročila, v skladu z drugim
odstavkom 47. člena ZJN-1A.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. cena,
2. število sklenjenih pogodb, za potrebe
plinovodov,
3. 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/13/2004/UD-PS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 12. 11. 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: 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; Ljubljana.
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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. 10. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana
Št. 1774/04
Ob-28610/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.
gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Jolanda Štukelj (tehnični
del), Irena Homovc Gačnik (splošni del),
Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/230-43-20, 07/39-31-330, faks
01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 6 nadstropje, soba št. 16,
vsak delovnik med 9. in 11. uro, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks
01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: Priloga IA,06.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 25/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic za leto 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66330000.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC Ex 81, 812.
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:
Javni razpis vsebuje naslednje vrste zavarovanj:
– strojelomno zavarovanje,
– požarno zavarovanje,
– zavarovanje splošne odgovornosti,
– zavarovanje projektantske odgovornosti.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od 1. 1. 2005 in konec 31. 12.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, t.j. 16. marec 2004,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu 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: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
odraža zadnje stanje ponudnika in ga izdaja pristojno Okrožno sodišče, iz katerega
je razvidno, da je podjetje registrirano za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– veljavno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali, da
zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen, dokazilo mora odražati zadnje
stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ki ni starejše od 30 dni,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– BON 2, ne starejši od 30 dni, na osnovi katerega bo naročnik preveril ekonomsko-ﬁnančno sposobnost ponudnika,
– pozitivno neodvisno revizijsko mnenje
za zadnje poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k reviziji,
– revidirane računovodske izkaze premoženjskih zavarovanj za zadnje poslovno
leto (bilanca stanja na dan 31. 12. 2003, izkaz poslovnega izida) in kazalnike iz revidiranega letnega poročila zavarovalnice za
poslovno leto 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani
obliki,
– tehnična ponudba izdelana v skladu z
razpisno dokumentacijo in razpisanimi
pogoji,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– pisna izjava ponudnika o poročanju o
izplačilu odškodnin (zavarovalnin),
– pisna izjava ponudnika o plačilu zavarovalne premije,
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– pisna izjava ponudnika o kritju zavarovalnega rizika,
– dokazilo (potrjene reference) ponudnika o rednem in kvalitetnem servisiranju razpisanih zavarovanj (požarno, strojelomno
zavarovanje), kjer skupna zavarovalna premija v letu 2003 presega vrednost
100,000.000 SIT (z davkom), če želi ponudnik uveljavljati točke po tem merilu.
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpis: predpisi s področja zavarovalništva.
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.1.1.2) Druge prejšnje objave: 2004/S
165-142754 z dne 25. 8. 2004 (Glasilo evropske skupnosti); 95/04 z dne 27. 8. 2004,
Ob-22695/04 (Uradni list RS),
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. višina premije (60% delež),
2. povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke od zavarovalnih premij za premoženjska zavarovanja za leto 2003 (15% delež),
3. razpoložljiv kapital zavarovalnice v%
od minimalnega kapitala zavarovalnice za
premoženjska zavarovanja za leto 2003
(15% delež),
4. reference ponudnika (10% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 25/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. novembra
2004, vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-25-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. november 2004
ali 28 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 16. marca 2005 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 morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. november
2004 ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

I.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
11. novembra 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Javni razpis za natečaj
Ob-28740/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij,
kontaktna oseba: Mojca Hren, Tivolska 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-56-49,
faks 01/478-54-70, elektronska pošta: Mojca.hren@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba, Breda
Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-06-72,
faks 01/242-06-80, elektronska pošta: Natecaji@zaps.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-06-72,
faks 01/242-06-80, elektronska pošta: Natecaji@zaps.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/ projekte: Zbornica
za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž.
arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/242-06-72, faks 01/242-06-80, elektronska pošta: Natecaji@zaps.si.
II.1.2) Opis: javni anonimni enostopenjski projektni natečaj za idejno rešitev prenove kompleksa Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni.
II.1.3) Dob pri Mirni na Dolenjskem
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
Kategorija storitve: 12.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da, arhitektura, urbanizem, krajinska arhitektura.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov:
a) racionalnost tehnoloških rešitev in
ekonomičnost vzdrževanja – cena investicije po enoti gradnje (40%),
b) oblikovna in funkcionalna usklajenost
celotne urbanistične rešitve (15%),
c) funkcionalnost rešitve: skladnost z določili programsko projektne naloge, skladnost z zaželenimi smernicami, ki so naštete
v začetku poglavja (40%),
d) cena projektne dokumentacije za prenovo in opremo (5%).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: na TRR Zbornice
za arhitekturo in prostor Slovenije, št. računa odprtega pri SKB 03100-1001291427 s
pripisom »natečaj – zapori Dob«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 1. 2005.
Čas oddaje v prostorih Zbornice do
14. ure, sicer pri oddaji po hitri pošti ali s priporočeno pošto s povratnico velja žig oddaje. Ime pošiljatelja ne sme izdajati imena
avtorja.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada: 4,400.000 SIT,
2. nagrada: 2,800.000 SIT,
3. nagrada: 1,700.000 SIT,
trije odkupi po 750.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: vsi udeleženci, ki bodo nalogo izdelali v skladu z razpisnimi pogoji prejmejo
350.000 SIT bruto.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
Jože Podržaj, univ. dipl. psih., predsednik,
Janez Žerjav, univ. dipl. inž. arh., podpredsednik,
Božidar Peteh, univ. dipl. polit., član,
Vida Šušterčič, univ. dipl. inž. geod.,
član,
Suzana Simič, univ. dipl. inž. kraj. arh.,
član,
Jurij Kobe, univ. dipl. inž. arh., član,
Boris Školaris, univ. dipl. inž. arh.,
Mojca Hren, inž. gradb. in univ. dipl.
ekon., namestnik za člane naročnika,
Tadej Žavcar, univ. dipl. inž. arh., namestnik za člane Zbornice,
Darja Surla Sladic, univ. dipl. inž. arh.,
poročevalka,
Tomaž Levičar, univ. dipl. inž.. arh., skrbnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-27801/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba:
Srečko Kogoj, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/373-44-13, faks
05/37-73-651, elektronska pošta: rezi.kersmanc@pb-idrija.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-208/1-2004.
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II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
po sklopih:
– 1. sklop: konzervirani izdelki,
– 2. sklop: mleko in mlečni izdelki,
– 3. sklop: pijača,
– 4. sklop: testenine,
– 5. sklop: razno prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,600.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-208/1-2004 za 1., 3. in
5. sklop: PS Mecator d.d., kontaktna oseba:
Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-03-000, faks
01/56-03-309, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,719.629 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 01-208/1-2004
za 2. sklop: Ljubljanske mlekarne, d.d.,
kontaktna oseba: Duška Šegon, Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-81-500, faks 01/58-81-886, elektronska pošta: info@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,041.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-208/1-2004 za 3. sklop:
Dana d.d., kontaktna oseba: Ciril Suban,
Glavna cesta 34, 8233 Mirna, Slovenija, tel.
07/34-62-200, faks 07/34-62-210, elektronska pošta: lucija.kulovec@dana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 552.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-208/1-2004 za 4. sklop:
ŽI Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Milan
Marc, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-44-500, faks
05/36-44-618, elektronska pošta: komerciala@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 747.165 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-208/1-2004 za 1., 4. in
5. sklop: Era Disgro d.o.o., kontaktna oseba:
Strehar Dobrila, Orehovlje 1, 5291 Miren,
Slovenija,
tel.
05/330-68-50,
faks
05/330-68-60, elektronska pošta: narocila.
disgro@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,928.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-208/1-2004 za
5. sklop: Kolinska d.d., kontaktna oseba:
Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-21-500, faks
01/47-21-504, elektronska pošta: dusan.urbajs@kolinska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,789.853 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:
27. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 66 z dne 18. 6. 2004,
Ob-16559/04.
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: 12. 10. 2004.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Ob-27802/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba:
Srečko Kogoj, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/373-44-13, faks
05/37-73-651, elektronska pošta: rezi.kersmanc@pb-idrija.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-207/1-2004.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
po sklopih:
– 1. sklop: sveže meso,
– 2. sklop: perutnina, puranje meso in
izdelki,
– 3. sklop: drugi mesni izdelki,
– 4. sklop: ribe in morski sadeži,
– 5. sklop: kruh in pekovsko pecivo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,400.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-207/1-2004 za 1. in 3.
sklop, Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.,
kontaktna oseba: Primožič Janko, Vojkova
2, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/37-43-252,
faks 05/37-43-273, elektronska pošta:
kgz-idrija & zadruga-zveza.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,618.260 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-207/1-2004 za 2. sklop,
Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Bogdan Lomšek, Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/74-90-100, faks 02/74-90-130,
elektronska pošta: info@perutnina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,888.796 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-207/1-2004 za 3. sklop,
Žigon d.o.o. Trgovsko podjetje, kontaktna
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oseba: Branislav Žigon, Selo 29A, 5262 Črniče, Slovenija, tel. 05/36-66-035, faks
05/36-66-035, elektronska pošta: zigon@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,178.925 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-207/1-2004 za 4. sklop,
Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba:
Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70, elektronska pošta: brumec-rucigaj@siiol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 949.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-207/1-2004 za 5. sklop,
Pekarne Mlinotest d.o.o., kontaktna oseba:
Stanka Drešček, Tovarniška 14, 5270 Ajdovšina, Slovenija, tel. 05/36-44-538, faks
05/36-44-547, elektronska pošta: stanka.
drescek@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,742.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 66 z dne 18. 6. 2004,
Ob-16560/04.
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: 12. 10. 2004.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Ob-28175/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba:
Srečko Kogoj, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/373-44-13, faks
05/37-73-651, elektronska pošta: rezi.kersmanc@pb-idrija.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-206/1-2004.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
– sadje in zelenjava:
– 1. sklop: sveže sadje,
– 2. sklop: sveža zelenjava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,900.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– ﬁksnost cen,
– plačilni rok,
– odzivni čas.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-206/1-2004 za 1. in 2.
sklop, PS Mercator d.d., kontaktna oseba:
Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-30-00, faks
01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,110.000 SIT.
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Ob-27828/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/477-91-00,
faks
01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak
33.24.00.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5.4-15/04.
II.5) Kratek opis: nakup raziskovalne
opreme – olfaktometra za potrebe Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta za higieno okolja in živali.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
VI.4) Število prejetih ponudb: 0.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 97 z dne 3. 9. 2004,
Ob-23137/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: v postopku oddaje
JN naročnik ni prejel ponudb. Naročnik bo
oddal naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave v skladu s 1. točko prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2004.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

II.5) Kratek opis: dobava prenosnih
elektronskih merilnikov alkohola v izdihanem zraku – etilometrov in ročnih elektronskih indikatorjev prisotnosti alkohola
v izdihanem zraku – alkoskopov, in sicer:
– sklop 1: prenosni elektronski merilniki
alkohola v izdihanem zraku – etilometri,
– sklop 2: ročni elektronski indikatorji prisotnosti alkohola v izdihanem zraku – alkotesti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,679.166,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– ceno in garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-36/2004 (sklop:
1): Timtrade d.o.o., kontaktna oseba: Boris
Podbevšek, Obirska 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/519-42-90, faks +386/1/
519-53-39,
elektronska
pošta:
podbevsek@timtrade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena – vrednost pogodbe: sklop
1: 38,534.232 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. 403-36/2004 (sklop:
2): Dräger Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Marko Žigon, Nadgoriška cesta 19, 1231
Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. +386/1/
561-22-63, faks +386/1/561-22-65, elektronska pošta: marko.zigon@dreager.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena – vrednost pogodbe: sklop
2: 10,445.904 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: 403-36/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 39-42 z dne
23. 4. 2004, Ob-10338/04.
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: 12. 10. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17122-04-403-36/2004/16 Ob-27920/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-36/2004.

Ob-27934/04
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.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava rentgenskega apa-

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-206/1-2004 za 1. in 2.
sklop, Sadje in zelenjava: Havziji I. s.p.,
kontaktna oseba: Havzija Ismet, Lapajnetova ulica 5, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/377-18-46, elektronska pošta: beli_h@email.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,200.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 66 z dne 18. 6. 2004,
Ob-16573/04.
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: 12. 10. 2004.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
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rata za pregled ročne prtljage in rentgenskega aparata za pregled prijavljene prtljage
potnikov na letališču Maribor.
II.5) Kratek opis: dobava rentgenskega
aparata za pregled ročne prtljage in rentgenskega aparata za pregled prijavljene
prtljage potnikov na letališču Maribor.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 70,
– garancijska doba – 30.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-21680/04: Pan Elektronik d.o.o.,Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,700.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Pan Elektronik d.o.o., Gorenjska cesta 39,
4202 Naklo, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,700.000 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: 220-17/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21680/04 z dne 13. 8. 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. 10. 2004.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-27935/04
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.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.52.31.31-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobavo vozila – plug za
zimsko službo.
II.5) Kratek opis: dobavo vozila – plug
za zimsko službo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 60,
– rok dobave – 20,
– garancijska doba – 20.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-21237/04: Dumida

Št.

d.o.o., Spodnje Dobrenje 42/a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,931.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Dumida d.o.o., Spodnje Dobrenje 42/a, 2211
Pesnica pri Mariboru, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,931.000 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: 220-13/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21237/04 z dne 6. 8. 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: 13. 10. 2004.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-27936/04
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.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.52.31.30-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobavo vozila – posipalnik
za zimsko službo.
II.5) Kratek opis: dobavo vozila – posipalnik za zimsko službo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 60,
– rok dobave – 20,
– garancijska doba – 20.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-21238/04: Dumida
d.o.o., Spodnje Dobrenje 42/a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,341.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Dumida d.o.o., Spodnje Dobrenje 42/a, 2211
Pesnica pri Mariboru, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,341.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-12/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21238/04 z dne 6. 8. 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: 13. 10. 2004.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Št. 025-34/2004
Ob-27937/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna oseba:
Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.
Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: koruza v zrnju (12 ton
pakirano v vreče, 250 ton razsute), ječmen (50 ton razsut).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena in odzivni
čas.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 025-34/2004: Veriga Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Pavel Jurglič,
Mala Loka 12, 8212 Velika Loka, Slovenija,
tel. 07/348-81-80, faks 07/348-81-89, elektronska pošta: veriga.trebnje@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,440.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-2251/04 z dne 27. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-27945/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dušana Bordona Semedela
– Koper, kontaktna oseba: Goran Sabadin,
Rozmanova 21A, 6273 Koper, Slovenija, tel.
05/627-14-31, faks 05/627-14-31.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,647.111,10 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 žita in mlevski izdelki: Mlino-
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test živilska industrija Ajdovščina d.d., Tovarniška 14, Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,009.801,60
SIT, najvišja ponudba 1,221.940 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo zamrznjeni izdelki iz testa:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
Škoﬂjica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 963.269,51
SIT, najvišja ponudba 1,492.225 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo kruh in pekovsko pecivo:
DON DON d.o.o. Metlika, Trdinova pot 2A,
Metlika, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
2,729.392,37 SIT, najvišja ponudba
3,145.050 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo slaščičarski izdelki in keksi:
Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,323.130
SIT, najvišja ponudba 1,381.291,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo ostalo prehrambeno blago:
Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1113
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 865.874,36
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3,080.115,50
SIT, najvišja ponudba 3,943.888 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo meso in mesni izdelki: Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000
Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez
DDV):
najnižja
ponudba
8,782.966,50 SIT, najvišja ponudba
10,982.869,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo ribe in konzervirane ribe: Mariva marikultura d.o.o., Liminjanska 111,
6320 Portorož, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 527.267
SIT, najvišja ponudba 617.737,37 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo jajca: KZ Agraria Koper z.o.o.,
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 158.400
SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo olja in izdelki: Mercator d.d.,
Dunajska cesta 107, 1113 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 300.582,88
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo sveža zelenjava in stročnice:
Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1113
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 891.056,40
SIT, najvišja ponudba 918.700 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo zamrznjena in konzervirana
zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 577.550,92
SIT, najvišja ponudba 665.894,15 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo sadje: KZ Agraria Koper
z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 284.290
SIT, najvišja ponudba 287.416 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo sadni sokovi: Mercator d.d.,
Dunajska cesta 107, 1113 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
1,914.308,73 SIT, najvišja ponudba
2,461.095,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo ekstrati-dodatki-začimbe:
Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1113
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 320.277,22
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo kava in nadomestki: Mercator
d.d., Dunajska cesta 107, 1113 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 41.385,46
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 66 z dne 18. 6.
2004, Ob-16598/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2004.
Osnovna šola Dušana Bordona
Semedela – Koper
Ob-27949/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna
naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386/1/475-21-96, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.12.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-043/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup avdio video
matričnega preklopnika s kontrolnim sistemom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena,
– tehnična ustreznost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-43/2004-E-ODP/B:
Thomson Broadcast and Media Solutions
GmbH, kontaktna oseba: Karl Heinz Rehm,
Brunnenweg 9, 64331 Weiterstadt, Nemčija,
tel. +49/6150-104-738, faks +49/6150-104-233.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97.189,40 EUR
(23,305.338 SIT).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
RTV
043/2004-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-27960/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna
naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386/1/475-21-96, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-034/2004-E-POG/B.
II.5) Kratek opis: nakup licenc za delovne postaje Dalet.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT (z DDV).
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:
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(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-034/2004-E-POG/B:
DALET a.n.n. GmbH, kontaktna oseba: Wolfgang Klein, Dachauerstrasse 124, 80637
München, Nemčija, tel. +49 89158155-100,
faks +49 89158155-520.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39.773,17 EUR
(9,541.583,50 SIT).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
RTV-034/2004-E-POG/B.
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: 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: 13. 10. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-27978/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kmetijska šola Grm Novo mesto, kontaktna
oseba: Mojca Kogovšek, Sevno 13, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-47-14,
faks 07/393-47-10, elektronska pošta: mojca.kogovsek2@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup kmetijske mehanizacije:
– traktor ca. 112 KM,
– kombiniran traktor za nakladanje komposta in gnoja,
– mulčar,
– krmilni voz,
– balirka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– traktor ca. 112 KM: – 10,833.333 SIT,
– kombiniran traktor za nakladanje komposta in gnoja – 14,166.667 SIT,
– mulčar – 4,166.667 SIT,
– krmilni voz – 833.333 SIT,
– balirka – 2,500.000 SIT,
– skupaj – 32,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena – 40%, kar pomeni maksimalno 400 točk,
– čas garancijske dobe – 10%, kar pomeni maksimalno 100 točk,
– eksploatacijske možnosti – 50%, kar
pomeni maksimalno 500 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2/2004: traktor moči do
112 KM: Intereksport d.o.o., kontaktna oseba: Hinko Kosel, Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-73-50, faks
01/530-73-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,041.666 SIT; najnižja ponudba 22,041.666 SIT, najvišja ponudba 22,041.666 SIT.
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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:
kombiniran traktor za nakladanje komposta
in gnoja: Terra JCB d.o.o. Ponikva, kontaktna oseba: Tomislav Baburić, Hotunje 006,
3232 Ponikva, Slovenija, tel. 01/280-96-00,
faks 01/280-96-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,932.743,50 SIT, najnižja ponudba 17,732.493,50 SIT, najvišja
ponudba: 18,932.743,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
krmilni voz: Romaks d.o.o., kontaktna oseba: Anton Rozman, Cesta Staneta Žagarja
23, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/236-42-50,
faks 04/201-23-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,917.000 SIT; najnižja
ponudba 5,917.000 SIT, najvišja ponudba
5,945.802 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
mulčar: Industrijska oprema Brežice d.o.o.,
kontaktna oseba: Kamilo Suša, Krška vas
34/b, 8262 Krška vas, Slovenija, tel.
07/495-92-33, faks 07/495-91-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,791.920 SIT, najnižja
ponudba 1,791.920 SIT, najvišja ponudba
1,791.920 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
balirka: Romaks d.o.o., kontaktna oseba:
Anton Rozman, Cesta Staneta Žagarja 23,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/236-42-50,
faks 04/201-23-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,750.000 SIT; najnižja
ponudba 7,750.000 SIT, najvišja ponudba
7,750.000 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:
28. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; stran 4329, Ob-17168/04 z dne
28. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; posodobitev govejega hleva in nabava
strojne opreme (projekt je bil izdelan na
osnovi javnega razpisa v Uradnem listu RS,
št. 75/03).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2004.
Kmetijska šola Grm Novo mesto
Ob-28011/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-33-54, faks 423-22-05,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 17/04.
II.5) Kratek opis: merilno regulacijska
oprema sistema za termično izrabo odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,828.795 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17/04: RACI, racionalizacija procesov zgorevanja, d.o.o., Jamova
39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-66-71,
faks 01/426-45-87, elektronska pošta: info@raci.si, internetni naslov: www.raci.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,828.795 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: 17/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2004.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-28012/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-33-54, faks 423-22-05,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 19/04.
II.5) Kratek opis: plinski sistem za generiranje plamena – požarni maneken.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
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IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 19/04: Procesni inženiring d.o.o.,
Gregorčičeva 22, 1230 Domžale, Slovenija,
tel. 722-08-80, faks 722-08-84, elektronska
pošta: procesni_inzeniring@siol.net.
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 19/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 10. 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: 12. 10. 2004.
Inštitut »Jožef Stefan«
Ob-28164/04
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije,
kontaktna oseba: Sonja Jalševac; Lepi pot
11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-19-00, faks 01/470-19-39, elektronska pošta: sonja.jalsevac@imt.si.
I.2) Vrsta javnega naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/04.
II.5) Kratek opis: natančni naprševalnik
z ionskim snopom, vključujoč jedkanje z
reaktivnim ionskim snopom s kontrolerjem za merjenje debeline plasti, subvencionirana s strani MŠZŠ v okviru paketa
XII, zap. št. 36.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,500.000 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:
f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno v raziskovalne, poskusne in študijske ali razvojne namene pod pogoji, ki so
navedeni v Direktivi (samo za dobave
blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št 1/04: SCAN, d.o.o., Preddvor,
Breg ob Kokri 7, Preddvor, tel. 04/275-02-00,
faks 04/275-02-40, elektronska pošta:
scan@siol.net/, http;www.scan.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,500.000 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: 1/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2004.
Inštitut za kovinske materiale
in tehnologijo
Št. 506/04
Ob-28165/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup Infuzijskih črpalk in sistemov ter perfuzorjev in podaljškov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 380,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena za
sklope – 1, 2, 3, 4 in 5;
– cena – 80%,
– strokovne zahteve – 20%:
za sklope 6, 7, 8 in 9.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7/04 – za 1. sklop – sistemi
za črpalko Abbott: Salus, d.d., Mašera Spasiča 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/568-10-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,052.173 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. 7/04 – za 2. sklop – sistemi
za črpalko Braun; 4. sklop – podaljški za
perfuzor Braun: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
faks
01/589-69-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,741.594 SIT – 2.
sklop; 1,112.323,34 SIT – 4. sklop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7/04 – 3. sklop – sistemi
za črpalko Ivac; 5. sklop – podaljški za perfuzor Ivac; 6. sklop – enokanalne črpalke in
sistemi; 7. sklop – dvokanalne črpalke in
sistemi; 8. sklop – perfuzorji A in podaljški;
9.sklop – perfuzorji B in podaljški: AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska 6a, 3230 Šentjur,
Slovenija, faks 03/746-11-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – 21,676.588,50 SIT –
3. sklop; 14,071.768,60 SIT – 5. sklop;
21,237.536 SIT – 6. sklop; 16,556.047 SIT
– 7. sklop; 10,013.740 SIT – 8. sklop;
8,167.647,38 SIT – 9. sklop.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 26-29 z dne
26. 3. 2004, Ob-7982/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-28171/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Vital Hribar, Verovškova
70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-60, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.
si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.00.00.00-3;
dodatni
predmeti:
22.00.00.00-0, 25.00.00.00-1, 30.10.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP-48/04 P.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: omejeni postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbene cene za artikle iz seznama
pisarniškega materiala in popust na prodajne cene za ostale artikle pisarniškega materiala, ki niso na seznamu pisarniškega materiala, smiselno pa po vsebini sodijo med
pisarniški material.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PSP-48/04 P: Mladinska
knjiga trgovina, d.d., kontaktna oseba:
Mirjam Potočnik, Slovenska cesta 29,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00,
faks 01/588-74-62, elektronska pošta:
info@mk-trgovina.si; internetni naslov:
http://www.mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: skupna ponudbena
vrednost znaša 41,979.191,01 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: PSP-48/04 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 8179/04 z dne 26. 3. 2004.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je sklenil
okvirni sporazum z izbranim ponudnikom za
obdobje treh let.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-28173/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktna oseba: Barbara Gašperlin, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 22.11.
II.4) OZNAKA javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/14-2004.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je nakup strokovne literature in dopolnil k obstoječi strokovni literaturi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 450,000.000 SIT za obdobje od 1. 1.
2005 do 31. 12. 2007.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
75% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 25% vrednosti.
ad 1) Cena se preračuna v točke po naslednji formuli:
minimalna cena × 100
Cena v točkah = -----------------------------------ponujena cena
Najnižja cena prejme največje število
točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 3,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 30,000.001 SIT do 60,000.000 SIT
4 točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 60,000.001 SIT do 120,000.000 SIT
8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 120,000.000 SIT 16 točk.
Ponudnik lahko za predložene reference
prejme največ 100 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/14-2004: Center
marketing international d.o.o., kontaktna
oseba: Jože Žunič, Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/561-24-13, faks
01/561-32-24, elektronska pošta: cmi@siol.
net, internetni naslov: www.cmi-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena ponudbe:
361,968.746,58 SIT za obdobje od 1. 1.
2005 do 31. 12. 2007.
Vrednost pogodbe: 120,656.248,86 SIT
za leto 2005.
Pod pogojem obojestranskega zadovoljstva naročnika in izvajalca ter pod pogojem,
da so v proračunu Republike Slovenije za
tekoče leto zagotovljena sredstva, bo sklenjen aneks za leto 2006 v vrednosti
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120,656.248,86 SIT z DDV. Skupna pogodbena vrednost za obdobje 1. 1. 2005 do
31. 12. 2006 pa bo znašala 241,312.497,72
SIT z DDV.
Pod pogojem obojestranskega zadovoljstva naročnika in izvajalca ter pod pogojem,
da so v proračunu Republike Slovenije za
tekoče leto zagotovljena sredstva, bo sklenjen aneks za leto 2007 v vrednosti
120.656.248,86 SIT z DDV. Skupna pogodbena vrednost za obdobje 1. 1. 2005 do
31. 12. 2007 pa bo znašala 361.968.746,58
SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
433-01/14-10/2004/0530-001.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; ES: 2004 S133-113068 z dne
10. 7. 2004; ES: 2004 S169-145668 z dne
31. 8. 2004; RS: 77/2004 z dne 16. 7. 2004,
str. 4838; RS: 97/2004 z dne 3. 9. 2004, str.
5996.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je v skladu
s 76. členom ZJN-1A oddal javno naročilo
za dobavo strokovne literature in dopolnil k
obstoječi osnovni strokovni literaturi edinemu ponudniku, katerega ponudba je pravilna in relativno ugodna glede na ocenjeno
vrednost.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Generalni carinski urad Ljubljana
Št. 433-02-41/2004/32
Ob-28181/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Vesna Zupančič, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-63-14, faks
01/369-63-19, elektronska pošta: vesna.zupancic@mf-rs.si,
internetni
naslov:
http://www.govi.si/mf/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 29.23.12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01-53/2004.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba klimatizacije poslovnih
prostorov na objektu Župančičeva 3 v
Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena izvedbe in vzdrževanja,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01-53/2004: Klima
Petek, d.o.o., kontaktna oseba: Luka Simončič, Ulica Kraljeviča Marka 14, 2000 Maribor,
Slovenija,
tel.
02/290-91-20,
faks
02/252-25-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
26,903.364,99 SIT, najvišja ponudba
28,353.807,59 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-53/2004/77.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20875/04 z dne 30. 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: 15. 10. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-28193/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.5) Kratek opis: reševalna vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno, dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-001: Medicop d.o.o.,
kontaktna oseba: Aleksander Podlunšek,
Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30,761.079,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-001: Proavto d.o.o.,
kontaktna oseba: Antun Depolo, Ulica
15. maja 10C, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,883.558,33 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 85 z dne 6. 8. 2004,
Ob-21431/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
zjn-portal: 484
Ob-28194/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-97-52,
faks 01/425-55-08, elektronska pošta: mirjana.erdelji@dz-rs.si, internetni naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2004-12.
II.5) Kratek opis: nakup LCD monitorjev.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena in plačilni pogoji,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
SIMT d.o.o. Grosuplje, Industrijska cesta 5,
1290 Grosuplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,862.400 SIT; najnižja ponudba: 26,862.400 SIT, najvišja ponudba: 26,920.641,66 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:
DZ-044-01/2004-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 43 z dne 1. 6. 2001,
Ob-49777/01.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-28215/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-80, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nemedicinski potrošni material JN 210-1/4.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava potrošnega nemedicinskega materiala, pisarniškega materiala, čistila in pe vrečke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,544 mio SIT/letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Mercator
Goriška d.d., Gregorčičeva 19, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/334-30-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24.018,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Graﬁka
Soča d.d., Sedejeva ulica 6, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/335-85-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 585.987,33 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Merkur
d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/258-80-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 16.913,41 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: DZS d.d.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-97-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,441.602,97 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: MBS
d.o.o., Razgled 31, 6330 Piran, Slovenija,
tel. 05/673-00-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 99.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Vafra
Commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže,
Slovenija, tel. 03/713-39-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,290.516 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Sava Trade d.d., Cesta v mestni log 90, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-02-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 753.981,95 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Ecolab
d.o.o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/429-31-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 355.915 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Skočaj
Roland s.p., Josipa Makuca 21, 5250 Solkan, Slovenija, tel. 05/333-16-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 108.695 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Color
Print s.p., Industrijska c. 5, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-54-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,904.625 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Europap
d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/523-10-21.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 368.750 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Johnson
Diversey d.o.o., Tržaška cesta 37a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/320-70-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26.148,62 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Mladinska
knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-30-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,040.676,88 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Inter
Koop d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 34,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-45-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 723.383,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Valtex &
Co. d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-30-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,170.138 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 210-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004: Manimo
d.o.o., Prvomajska ul. 39, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 040/205-670.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,769.347 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21406/04 z dne 6. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2004.
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca
Nova Gorica
Ob-28345/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-23-400, faks:
02/88-23-411.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2004.
II.5) Kratek opis: medicinski pripomočki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 235,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– najnižja končna cena posamezne vrste
blaga ob izpolnjevanju tehničnih in kakovostnih zahtev iz RD.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/2004: PRI-MA d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Bergant, Igriška 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/756-20-15,
faks: 01/756-20-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,158.050 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: SIND Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba: Vjekoslav Antonić, Freyerjeva 032B, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/360-11-40, faks: 01/360-11-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 7,196.247 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Interpart
d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Horjak, Cesta na Brdo 49, 1125 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/423-18-85, faks: 01/423-18-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 7,884.190 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Medinova
d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Safran, Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/43-29-278, faks: 01/43-29-278.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 2,443.959 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Medis d.o.o.,
kontaktna oseba: Maja Strnad, Brnčičeva 1,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-96-900,
faks: 01/58-96-991.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 15,522.139 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Mediline
d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Ložar, Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija, tel.
01/830-80-40, faks 01/830-80-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,874.870 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Medias International d.o.o., kontaktna oseba: Nika Paternoster, Leskoškova 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/52-02-300,
faks:
01/52-02-495.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 2,558.603 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Irena Klopčič, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks: 01/585-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 21,606.189 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Johnson &
Johnson S.E. podružnica Ljubljana, kontaktna oseba: Miranda Angelovski, Šmartinska
140, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-18-00, faks: 01/585-18-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 66,915.635 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Valencia Stoma-medical d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Bertalanič, Župančičeva 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/25-12-490, faks:
01/25-14 959.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 473.309 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: IRIS Mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna oseba:
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Saša Jesenovec Ljubojević, Cesta v Gorice
8,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/242-78-37, faks: 01/242-78-57.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 4,236.320 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: AMS Meding
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Arzenšek,
Ljubljanska c. 6A, 3230 Šentjur, Slovenija,
tel. 03/746-11-50, faks: 03/746-11-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,040.162 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Emporio Medical d.o.o., kontaktna oseba: Titina Zobec,
Prešernova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/425-11-50, faks: 01/425-11-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 8, 022.167 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: MM Surgical
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bajc, Jakšičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-21-56, faks: 01/436-00-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 17,915.660 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Olympus
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Zavrl, Baznikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-33-10, faks: 01/236-33-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 903.921 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Tosama d.d.,
Olaf Kolar, Šaranovičeva 35, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/729-01-00, faks:
01/721-02-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 2,634.552 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Mikro + Polo
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Podgornik,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/614-33-00, faks: 02/614-33-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 5,029.577 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Paul Hartman
Adriatic d.o.o., kontaktna oseba: Ana Stojaković, Letališka 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/548-45-81, faks: 01/548-45-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 5,397.926 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Largo Medical
d.o.o., kontaktna oseba: Stane Žvab, Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/542-16-06, faks: 01/542-16-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 706.123 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: PFM-S d.o.o.,
kontaktna oseba: Jernej Čelik, Kolodvorska
2, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 05/630-51-31,
faks: 05/630-51-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,890.887 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Ljubomir Kastelic,
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-09-800, faks: 01/47-09-972.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 25,042.754 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Farmadent
d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Grilc, Minarikova 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-28-11, faks: 02/462-20-52.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 5,178.137 SIT.
Javno naročilo št. 4/2004: Promed d.o.o.,
kontaktna oseba: Seneva Lovšin, Leskoškova 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/52-02-302, faks: 01/52-02-164.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 613.104 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 31.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 42/2004 z dne 23. 4. 2004,
Ob-10162/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 126/2004
Ob-28353/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gasilska brigada Ljubljana, kontaktna oseba: Tomaž Kučič, Vojkova cesta 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-20-00,
faks 01/234-20-40, elektronska pošta:
gbl@gb.ljubljana.si, internetni naslov:
www.gasilskabrigadaljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gasilsko vozilo za gašenje s prahom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena ponudbe,
2. tehnične lastnosti ponudbe,
3. komercialne lastnosti ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/02/2004: Mi Star II
d.o.o., kontaktna oseba: Brigita Velše, Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-83-20, faks 01/242-83-24, elektronska pošta: mi-star@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,362.508 SIT; najnižja ponudba 49,913.686,60 SIT, najvišja ponudba 67,227.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20870/04 z dne 30. 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: 15. 10. 2004.
Gasilska brigada Ljubljana
Št. 404-08-444/2004-14
Ob-28356/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe:
Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-52,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 267/2004-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup, postavitev in
montaža mobilnih stanovanjskih enot.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– vrednost ponudbe – 90 točk,
– dobavni rok – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 267/2004-PSP:
Eurobiro d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan
Jerič, Cesta Ljubljanske brigade 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-14-80, faks
01/500-14-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,113.680 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
404-08-444/2004-14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-1/04
Ob-28365/04
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., 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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00038.
II.5) Kratek opis: AC Lenart–Beltinci,
pododsek Cogetinci–Vučja vas, za dobavo gramoznih materialov iz gramoznice Babinci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 600 SIT/m3.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Segrap d.o.o., kontaktna oseba: Miran Blagovič, univ. dipl. prav.,
Glavni trg 13, 9240 Ljutomer.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 667,90 SIT/m3 – nasipni gramoz; 821,10 SIT/m3 – posteljica 0-100;
813,77 SIT/m3 – tamponski prodec
0-30;847,34 SIT/m3 – tamponski drobljenec.
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: 2004/00038.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-28376/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, kontaktna
oseba: Janez Čač, 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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.21.12.00-3, 30.24.10.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil
naročnik:
MŠZŠ-KOM_
D2-404-01-132/2004.
II.5) Kratek opis: dobava strojne in programske opreme Cisco, konﬁguracija
ISDN strojne opreme ter dobava novih
verzij programske opreme v skladu s
speciﬁkacijami (oprema je namenjena
povezovanju vzgojno-izobraževalnih zavodov – VIZ v internet).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,333.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno
naročilo
št.
MŠZŠ-KOM_
D2-404-01-132/2004: SRC.SI d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Svet, Tržaška cesta 116,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00,
faks 01/423-41-73, elektronska pošta:
src@src.si, internetni naslov: www.src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 76,838.648 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: MŠZŠ-KOM_
D2-404-01-132/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 510/04
Ob-28409/04
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, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna oseba:
Jožica Miklavčič Kerš, univ. dipl. ekon., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-01-00, faks 03/780-02-00, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: ERA d.d., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/426-84-10,
faks 03/426-84-16, elektronska pošta: doroteja.stimulak@era.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 959.910,35
SIT, najvišja ponudba: 1,001.117,03 SIT.
Valuta: 60 dni.
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. 2 in 3: Vrtnarstvo
Celje, d.o.o., kontaktna oseba: Cilka Ramšak in Urban Šolinc, Ljubljanska cesta 93,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-16-30 in
03/425-16-37, faks 03/547-15-10, elektronska pošta: bostjan.safran@vrtnarstvo-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,130.271,37 SIT, najvišja ponudba:
1,149.980,65 SIT (za javno naročilo št. 2);
najnižja ponudba: 3,277.001,24 SIT, najvišja
ponudba: 4,458.319,25 SIT (za javno naročilo št. 3).
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 (za javno
naročilo št. 1, 2 in 3).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-55241, št. 503, stran 5650, Ur.
l. RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 11. 2004 do 31. 12. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-28559/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna
oseba: Nataša Jeršič, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-92-43, faks
01/478-92-06, elektronska pošta: Natasa.
jersic@gov.si, internetni naslov: www.arsktrp.
gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nadgradnja-dopolnitev informacijskega sistema za ﬁnance in
računovodstvo ARSKTRP.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,500.000 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. 027-3/2004: SAP d.o.o.,
kontaktna oseba: Magjar Alenka, Dunajska
156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-14-84, elektronska pošta: Alenka.
magjar@sap.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,302.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 10. 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: 18. 10. 2004.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 17122-06-403-72/2004/11 Ob-28611/04
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: Vero-

Št.

nika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91,
elektronska
pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-72/2004.
II.5) Kratek opis: dobava notranje in
ostale opreme za novi azilni dom za objekt naročnika: Azilni dom na Viču, Cesta
v Gorice 19, 1000 Ljubljana, ki ga obsegajo točke:
Točka 1 – Izdelava oziroma nabava in
montaža notranje opreme,
Točka 2 – Predelava in montaža
obstoječe pisarniške opreme,
Točka 3 – Preselitev obstoječe pisarniške
opreme iz enega v drugi prostor,
Točka 4 – Nabava in montaža opreme za
razdelilno kuhinjo – razdelilnica hrane,
Točka 5 – Nabava in montaža opreme za
čajne kuhinja v objektih nastanitvenega dela
azilnega doma,
Točka 6 – Nabava in montaža opreme za
pralnico in likalnico,
Točka 7 – Nabava in montaža opreme za
priročno pranje v objektih nastanitvenega
dela azilnega doma,
Točka 8 – Nabava in dobava inventarne
kuhinjske in ostale opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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. 403-72/2004: Lesnina
MG oprema d.d., kontaktna oseba: Jože
Breznik, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/436-22-67, faks +386/1/
436-34-41, elektronska pošta: joze.
breznik@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 43,609.560 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: 403-72/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 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 z dne 9. 7.
2004, Ob-18676/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-28846/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, kontaktna oseba: Branka
Abramović-Piasevoli,
Trg
OF
13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-00,
faks 01/478-43-28, 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: 404-01-150/2004.
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II.5) Kratek opis: dobava opreme za
učilnice likovnega slovanja v srednjih šolah v RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 37,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 404-01-150/2004: Učilna
d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Prosen, Cesta na Brdo 43, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/256-26-69, faks 01/256-26-70, elektronska pošta: ucilna@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,357.191; najnižja
ponudba 36,357.191 SIT, najvišja ponudba
37,632.332,20
SIT,
po
pogajanju
36,879.685,56 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:404-01-150/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.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 obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Gradnje
Ob-28383/04
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 97 z dne 3. 9.
2004 je bilo objavljeno obvestilo o oddaji
naročila za nadgradnjo programske opreme
nadzorenga centra cesntine in sistema ABC
(Ob-23316/04).
V objavi navedenega javnega razpisa se
popravi točka V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV), in se pravilno
glasi: cena 50,000.000 SIT. Vsi ostali podatki so pravilni.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-27921/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.,
kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ. dipl.
inž. grad., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
Slovenija,
tel.
03/713-67-50,
faks
03/713-67-70; elektronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.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: JNGD01/2004.
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II.5) Kratek opis:
– sklop 1: vodovodno omrežje v dolžini 2486 m (izvajalec del ni bi izbran);
– sklop 2: črpališče Č1 in črpališče
Č2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT (za oba sklopa).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno (80%),
– reference, usposobljenost (15%),
– garancijski rok, rok končanja del (5%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNGD 01/2004: Vilkograd
Kolar Viljem s.p., kontaktna oseba: Viljem
Kolar, Zlateče pri Šentjurju 8a, 3230 Šentjur,
Zlateče, Slovenija, tel. 03/746-12-21, faks
03/746-12-18, elektronska pošta: info@vilkograd.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,205.030 SIT za
sklop 2.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež: 30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-15851/04 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: 13. 10. 2004.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Ob-27933/04
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: Predrag Sekulič,
tel. 01/473-46-00, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-60-35, 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: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup in obnova ograje na
območju letališča Maribor.
II.5) Kratek opis: nakup in obnova ograje na območju letališča Maribor.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 70,
– rok izvedbe – 30.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-21679/04: Asfalti
Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 64,754.040 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:
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Asfalti Ptuj d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 64,754.040 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: 220-16/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21679/04 z dne 13. 8. 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: 13. 10. 2004.
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo
Ob-27955/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/498-13-03, faks 07/498-12-76,
elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov: www.krsko.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.5) Kratek opis: adaptacija glasbene
šole Krško.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 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. 1/VVG: Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d., kontaktna oseba:
Radovan Tkalec, Leskovška cesta 2a, 2870
Krško, Slovenija, tel. 07/481-72-35, faks
07/481-72-52, elektronska pošta: nizke.
gradnje@kostak.si,
internetni
naslov:
www.kostak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 130,234.299,54 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: delež: 16,7%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-0373/01 O705.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-17766/04 z dne 2. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2004.
Občina Krško
Ob-28006/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba:
Boštjan Zavrl, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
Slovenija,
tel.
04/23-73-152,
faks
04/23-73-107, elektronska pošta: bostjan.
zavrl@kranj.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): 502,1 splošna dela na
področju nizkih gradenj.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija Ceste
Staneta Žagarja-križišče K7.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok izvedbe,
– garancijsko dobo,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35101-0112/2004-46/09:
Cestno podjetje Kranj, d.d., kontaktna oseba:
Stane Remic, dipl. inž. grad., Jezerska cesta
20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00,
faks 04/204-23-30, elektronska pošta: stane.
remic@cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 74,435.035,54 SIT, valuta: 60
dni.
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:
delež: 16%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 21221/04 z dne 6. 8. 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: 14. 10. 2004.
Mestna občina Kranj
Ob-28167/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna
oseba:
Srečko
Trunkelj,
Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/588-96-80,
faks
01/588-97-59, elektronska pošta: srecko.
trunkelj@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-35/04 P.
II.5) Kratek opis: dobava, vgradnja in
zagon toplotnih postaj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT na letni ravni;
144,000.000 SIT. Za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost – 75 točk;
– garancijski rok – 15 točk;
– reference – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PI-35/04 P: EL-TEC
Mulej, d.o.o., kontaktna oseba: Jože Torkar, Pot na Lisice 7, 4260 Bled, Slovenija,
tel. 04/575-30-30, faks 04/575-30-55, elektronska pošta: marketing@el-tec-mulej.si;
Instalacije Krušec Tomaž, s.p., kontaktna
oseba: Tomaž Krušec, Štula 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/622-464, faks
01/512-03-43, elektronska pošta: instalacije.krusec@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
41,399.529,40 SIT in 43,421.009 SIT; najnižja ponudba 41,399.529,40 SIT, najvišja
ponudba 45,974.232,80 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: PI-35/04 P.
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: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-28168/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Dušan Hrib, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-70, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.
si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-24/04.
II.5) Kratek opis: izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za objekte
na območju Kosez – Ulica bratov Učakar
48-50, 52-54, 56-58, (niz D).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,000.000 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. PI-24/04: IMP Promont

Št.

Montaža, d.o.o., kontaktna oseba: Damjan
Močnik, Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/537-46-41,
faks 01/537-37-26, elektronska pošta: info@imp-pro-mont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
30,453.510,10 SIT; najnižja ponudba
30,453.510,10 SIT, najvišja ponudba
30,453.510,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI-24/04.
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-19378/04 z dne 16. 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: 15. 10. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-28170/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktna oseba: Srečko Aleksander Padovnik, Silvo Slaček, 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.
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): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35103-85/2004; komunalno opremljanje dela industrijske cone Lenart
med Livarno in Velko.
II.5) Kratek opis: razširitev glavne ceste
in izgradnja priključka, prestavitev vodovoda, izgradnja javne razsvetljave, izgradnja kabelsko razdelilnega sistema.
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. 35103-85/2004 1. sklop
(razširitev glavne ceste in izgradnja priključka): NGR d.d., kontaktna oseba: mag. Nadica Ružman-Plos, Miklavška c. 82, 2311
Hoče, Slovenija, tel. 02/613-08-24, faks
02/613-08-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,238.252,40 SIT; najnižja ponudba 17,238.252,40 SIT, najvišja
ponudba 19,948.081,68 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. 35103-85/2004 2. sklop
(prestavitev vodovoda): Cestno podjetje Maribor d.d., kontaktna oseba: Ana Trunkl, Iz-
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tokova ul. 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/429-35-00, faks 02/420-30-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,732.769,86; najnižja
ponudba 7,732.769,86 SIT, najvišja ponudba 17,726.028,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost (brez DDV): 7,732.769,86
SIT; delež: 100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35103-85/2004 3. sklop
(izgradnja javne razsvetljave): Cestno podjetje Maribor d.d., kontaktna oseba: Ana
Trunkl, Iztokova ul. 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/429-35-00, faks 02/420-30-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,682.738,11 SIT; najnižja ponudba 8,682.738,11 SIT, najvišja
ponudba 14,480.216 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): 8,682.738,11 SIT; delež: 100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35103-85/2004 4. sklop
(izgradnja kabelsko razdelilnega sistema):
ELSA Gornja Radgona d.o.o., kontaktna
oseba: Sašo Fekonja, Šlebingerjev breg 15,
9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/564-92-60, faks 02/564-92-66.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,334.852,50 SIT; najnižja ponudba 4,334.852,50 SIT, najvišja
ponudba 7,479.000 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: 35103-85/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-17749/04 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: 14. 10. 2004.
Občina Lenart
Št. 433-01-53/2004/77
Ob-28182/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Vesna Zupančič, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-63-14, faks
01/369-63-19, elektronska pošta: vesna.zupancic@mf-rs.si,
internetni
naslov:
http://www.gov.si/mf/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupina 504,
podskupina 504,2 – Fasadna in štukaterska
dela in podskupina 504,3 – Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva in/ali instala-
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cij (vključno s polaganjem parketa).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-02-41/2004.
II.5) Kratek opis: obnova fasade v okvirni površini 3.145 m2 in zamenjava ca.
320 oken in balkonskih vrat. Objekt je lociran v središču mesta Ljubljane, ima pet
nadstropij in je spomeniško zaščiten.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 144,000.000 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:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– certiﬁkat ISO 9001:2000.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno
naročilo
št.
433-02-41/2004:
MAP-TRADE, d.o.o., kontaktna oseba: Natalija Šarman, Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-23-00,
faks 02/843-23-01, elektronska pošta: map.
trade@map-trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 143,000.000
SIT, najvišja ponudba 153,410.971,80 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): 50,220.461,90 SIT.
Delež: 35%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-02-41/2004/32.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-28227/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper, kontaktna oseba: Boštjan Udovič,
univ. dipl. prav., Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/664-64-21, faks
05/664-64-20, elektronska pošta: bostjan.udovic@koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-G-1/2004.
II.5) Kratek opis: izgradnja neproﬁtnih
stanovanj na območju št. 2 ureditvenega
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območja ZN nad Dolinsko – večstanovanjski objekti št. 8-9 in objekt podkletenih parkirnih mest.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400,000.000 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. JNVV-G-1/2004: Stavbenik, gradbeništvo d.o.o., kontaktna oseba:
Mitja Petrič, univ. dipl. inž. grad., Ulica
15. maja 16, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/610-05-510, faks 05/610-05-610, elektronska pošta: info@stavbenik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 414,440.049,23 SIT;
najnižja ponudba 414,440.049,23 SIT, najvišja ponudba 433,106.868,40 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:
24. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 77 z dne 16. 7. 2004,
Ob-19397/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 75-114/2004
Ob-28228/04
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) 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: izgradnja igrišča ob
športnem parku Podlehnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost celotnega javnega
naročila 41,958.000 SIT.
Obseg del, ki se nanaša na sklop del v
letu 2004, znaša 11 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. 803/08-04: Cestno podjetje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Boža Buč,
Zagrebška 49/a, 2250 Ptuj, tel. 02/788-08-00,
faks 02/788-08-30, elektronska pošta: uprava@cpptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,520.163,21 SIT; najnižja ponudba 16,520.163,21 SIT, najvišja
ponudba 26,247.340 SIT.

Valuta: 60 dni.
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: 803/08-04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Št. 63-101/04, Ob-24369/04 z dne
17. 9. 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: 15. 10. 2004.
Občina Podlehnik
zjn-portal: 503
Ob-28230/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Nafta-Geoterm, d.o.o., kontaktna oseba: Kevrič
Renata, Rudarska ulica 1, 9220 Lendava,
Slovenija,
tel.
02/577-22-44,
faks
02/577-23-88, elektronska pošta: renata.
kevric@nafta-geoterm.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 504,1.
II.5) Kratek opis: program ekološke sanacije rudarskih objektov in naprav za
pridobivanje ogljikovodikov v Republiki
Sloveniji, Letni načrt za leto 2004, sklop
aktivnosti B (gradbena in zemeljska
dela).
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:
– cena – 60%,
– reference – 20%,
– terminski plan – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 1-1/04, Storitve s težko
gradbeno mehanizacijo, prevozništvo in
gradbena dela Jože Hozjan s.p., kontaktna
oseba: Jože Hozjan, Velika Polana 115/A,
9225 Velika Polana, Slovenija, tel.
02/578-82-80, faks 02/570-16-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,490.422,50 SIT; najnižja ponudba: 21,490.422,50 SIT, najvišja
ponudba: 32,580.625,25 SIT. Valuta: 60 dni
po prejemu potrjene situacije.
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: 1-1/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004,
Ob-21929/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Nafta-Geoterm, d.o.o.
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Št. 64/2004-141
Ob-28351/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornji Petrovci, kontaktna oseba: Biserka Kuronja, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci, Slovenija, tel. 02/556-90-00, faks
02/556-90-01, elektronska pošta: obcina.
gpetrovci@siol.net.
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: 64/2004-94-BK.
II.5) Kratek opis: izgradnja vrtca.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 87,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 60%,
– plačilni pogoji – 20%,
– garancijski rok – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pindža, Javno komunalno in gostinsko podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Aleksander
Bagar, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci,
Slovenija, tel. 02/556-90-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 72,620.105,28 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:
8. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 95 z dne 27. 8.
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: 15. 10. 2004.
Občina Gornji Petrovci
Št. 110-1/04
Ob-28366/04
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00411.
II.5) Kratek opis: gradnja AC odseka
Hrastje–Kronovo, podosek Hrastje–
Lešnica od km 0,000 do km 7,770; začetna
gradbena dela in viadukt 6-1 Mačkovec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.398,000.000 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: Strabag AG, Leskovškova 2, 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): 666,261.268,63 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. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
V UL: da; 23/2004 z dne 12. 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: 15. 10. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-28391/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-28, faks +386/1/478-18-78,
internetni naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.00.00-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: manj, več in dodatna
dela pri rekonstrukciji železniške infrastrukture pri izgradnji Mednarodnega železniškega mejnega prehoda Dobova.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 304,542.132 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,
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno 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. JN: 64/04 VV; številka zadeve 266-99/2004: SCT d.d.,
kontaktna oseba: Venčeslav Lang, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-86-00, faks 01/589-86-20, internetni naslov: www.sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 283,690.635,33 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. 9. 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: 18. 9. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade
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Ob-28405/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Dušan Hrib, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-70, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.
si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: VOD-23/04.
II.5) Kratek opis: izvedba interierske
prenove 4. nadstropja in pripadajočega
dela stopnišča v poslovni stavbi na Verovškovi 70 v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena vrednost – 65 točk,
2. reference iz naslova izvajanja opremljanja enakih in podobnih poslovnih objektov – 20 točk,
3. reference iz naslova izvajanja del
opremljanja neproizvodnih objektov ne glede na vrsto objekta – 10 točk,
4. garancijski rok – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. VOD-23/04: Kavčič, d.o.o.,
kontaktna oseba: Anton Kavčič, Podgorje
43b, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/839-45-67, faks 01/839-45-68, elektronska pošta: kavcic.oprema@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
49,928.020,80 SIT; najnižja ponudba
49,928.020,80 SIT, najvišja ponudba
53,994.911,25 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: VOD-23/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21770/04 z dne 13. 8. 2004 in
Ob-22048/04 z dne 20. 8. 2004.
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
oddalo samo za sklop A), za sklop B) se bo
javno naročilo nadaljevalo po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-28552/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gorenjske lekarne, kontaktna oseba: Barbara Rems, Gosposvetska ulica 12, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/201-61-00, faks
04/201-61-10, elektronska pošta: uprava@gorenjske-lekarne.si, internetni naslov:
www.gorenjske-lekarne.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za prenovo lekarne Žiri.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/04: SPG Tehnik Škofja
Loka, Škofja Loka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,771.796 SIT; najnižja ponudba 30,771.796 SIT, najvišja ponudba 32,941.328,70 SIT.
V.2.1.) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 10. 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.7) Drugi podatki: javno naročilo se je
skladno s 1. 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 obvestilo odposlano: 14. 10. 2004.
Gorenjske lekarne, Kranj
Ob-28605/04
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: marusa.bizjak@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: nadaljevanje popotresne sanacije konstrukcijske stavbe
(III. faza) v okviru postopnega zagotavljanja standardov – prenova in preureditev
C1 in A oddelka ter učne baze in delovnih
kabinetov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
MAP – TRADE d.o.o., kontaktna oseba:
Matjaž Pečovnik, Špindlerjeva c. 2C, 2310
Slovenska Bistrica, Republika Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 176,994.195,76 SIT;
najnižja ponudba 176,994.195,76 SIT, najvišja ponudba 213,750.352,18 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:
22. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 54-55/04, 13930/04 z dne 21. 5.
2004.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Št. 1370-14
Ob-28699/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktna oseba: Vanda Škerjanc, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/589-73-47.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50; 501; 501,5.
II.4) OZNAKA javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02G/2004-1370.
II.5) Kratek opis: sanacija armirano betonskih površin lovilnih bazenov in temeljev rezervoarjev za naftne derivate.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03G/2004-1427: Eko
d.o.o., kontaktna oseba: dr. Ernest Trinkaus,
Stanežiče 26, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija, tel. 041/627-738, 01/512-17-55, faks
01/512-35-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,943.150,60 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:
Renova s.p., kontaktna oseba: Roman Logar, Podjetniško naselje Kočevje 1, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-04-80, faks
01/895-04-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,943.150,60 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02G/2004-1370.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 3434 57-58 14290/04 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: 14. 10. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-28714/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba: Alenka Kuševič, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-58-40,
369-59-00, faks 01/369-59-02, elektronska
pošta: alenka.kusevic@gov.si, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si/.

I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-52/2004.
II.5) Kratek opis: pristava gradu Snežnik – objekt T: delna statična sanacija in
prezentacija fasad.
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:
– 1. cena,
– 2. reference ponudnika,
– 3. reference odgovornega vodje razpisanih del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-52/2004:
MAP-Trade d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž
Pečovnik, Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-23-00, faks
02/843-23-01, elektronska pošta: map.trade@map-trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38,798.697,98
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da,.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 10. 2004.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo

Storitve
Ob-27922/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ribnica, kontaktna oseba: Marijana
Radivojevič, Gorenjska cesta 5, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/837-20-21, faks
01/836-10-91, elektronska pošta: marijana.
radivojevic@ribnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: I-414-01-8/2004.
II.5) Kratek opis: ﬁnančni najem nepremičnine s postopnim odkupom za objekt
Športni center Ribnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 546 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. I-414-01-8/2004: Bank Austria Creditanstalt Leasing d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/526-000.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 617,106.488,80 SIT;
najnižja ponudba 617,106.488,80 SIT, najvišja ponudba 795,252.606 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: I-414-01-8/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-18709/04 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: 12. 10. 2004.
Občina Ribnica
Ob-27932/04
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: Predrag Sekulič, tel.
01/47-34-768, Kotnikova 19a, 1000, Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/4734-600, faks: 01/43-16-035.
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:
31.62.35.20-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: investicijsko vzdrževanje
delov svetlobno navigacijskih sistemov na
letališču Maribor.
II.5)
Kratek
opis:
investicijsko
vzdrževanje delov svetlobno navigacijskih sistemov na letališču Maribor.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 70,
– rok izvedbe – 30.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-21234/04: Prelog
d.o.o., Cesta XIV. divizije 004, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 43,543.755,90 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:
Prelog d.o.o., Cesta XIV. divizije 004, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 43,543.755,90 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: 220-11/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21234/04 z dne 6. 8. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev

Št.

EU: da; Evropski sklad za regionalni
razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2004.
Ministrstvo za promet,
Uprava RS za civilno letalstvo
Št. 74-112/2004
Ob-28172/04
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) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): priloga ZJN- 1 storitve 2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 801-07/04.
II.5) Kratek opis: prevozi osnovnošolskih otrok.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT – na letni ravni.
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. 801-07/04: Cesrtus Avtobusni promet Maribor d.d., kontaktna oseba:
Andrej Žuran, Linhartova ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/300-33-93, faks
02/300-33-83.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 102.434 SIT/na dan
oziroma najnižja ponudba 102.434 SIT/na
dan, najvišja ponudba 102.434 SIT/na dan.
Valuta: 60 dni.
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: 801-07/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Št. 53/2004, Ob-21309/04 z dne
6. 8. 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: 14. 10. 2004.
Občina Podlehnik
Ob-28195/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Mirjana Erdelji, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-97-52, faks
01/425-55-08, elektronska pošta: mirjana.
erdelji@dz-rs.si,
internetni
naslov:
www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2004-14.
II.5) Kratek opis: nakup licenc programskega proizvoda IMiS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,127.704 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: povezani z zaščitno izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– izbrani ponudnik je edini nosilec licence za Republiko Slovenijo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
SRC.SI d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,127.704 SIT; najnižja ponudba: 14,127.704 SIT, najvišja ponudba: 14,127.704 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:
DZ-044-01/2004-14.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 10. 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: 13. 10. 2004.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-28196/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna
oseba: Jože Osterman, Tržaška 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-26-00, faks
01/251 23 12, elektronska pošta: joze.osterman@gov.si, internetni naslov: www.uvi.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 26. 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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak
92.40.00.00-5.
II.5) Kratek opis: storitev (izdaja dnevnih novic).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15/2004: Slovenska tiskovna agencija, d.o.o., Tivolska cesta 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-01-00,
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faks 01/434-29-70, internetni naslov:
www.sta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 72,500.000 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:
1. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Urad Vlade RS za informiranje
Št. 404-08-343/2004-10
Ob-28357/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe:
Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,

Št. 404-08-344/2004-15
Ob-28358/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe:
Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-52,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1A-1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 219/2004-PSP.
II.5) Kratek opis: servisiranje in vzdrževanje vozil znamke VW na območju Ljubljane (pošta Ljubljana).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,167.000 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
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi
razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno opravljenih storitev na uro – 60
točk,
– ceno rezervnih delov – 40 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 219/2004-PSP: Autodelta d.o.o., kontaktna oseba: Vodopija Janez, Dunajska 122, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/566-13-88, faks 01/565-40-75.
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Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-52,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1A-1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 218/2004-PSP.
II.5) Kratek opis: organizacija in izvedba sejma vojaške opreme »Sodobna vojska 2004«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 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:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 219/2004-PSP: Pomurski sejem d.d. Gornja Radgona, kontak-

tna oseba: Zlatko Mir, Cesta na stadion 2,
9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/564-21-00, faks 01/564-21-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,114.850 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): 8,819.600 SIT. Delež:
21%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-343/2004-10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 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: 15. 10. 2004.
Ministrstvo za obrambo

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.

Zap. št.

Vrsta del

1
2
3
4

Manj zahtevna dela
Zahtevna dela
Zelo zahtevna dela
Ličarska dela

Vrednost/uro
brez DDV v SIT

20% DDV/uro
v SIT

Vrednost/uro
z DDV v SIT

4.973,92
5.525,00
6.088,13
6.088,13

994,78
1.105,00
1.217,62
1.217,62

5.968,70
6.630,00
7.305,75
7.305,75

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je
dokumentu
določil
naročnik:
404-08-344/2004-15.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Ministrstvo za obrambo

Ob-28363/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, kontaktna
oseba: Marija Maršič, Balos 4, 4290 Tržič,
Slovenija,
tel.
04/592-38-81,
faks
04/592-38-81.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

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: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak
34.14.47.60-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MM-1/2004-01.
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II.5) Kratek opis: izdelava in oblikovanje celostne podobe bibliobusa, vključno s poslikavo in zunanjim designom, ki
se nanaša na prvotno oddajo javno naročilo za blago: nakup bibliobusa za potrebe Knjižnice dr. Toneta Pretnarja, v
katerem ni bilo določeno, da je zunanja
podoba bibliobusa vključena v javno naročilo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 980.000 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:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični;
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MM-1/2004, DUMIDA d.o.o., kontaktna oseba: Cveto
Videc, Spodnje Dobrenje 042 A,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/654-47-01, faks 02/654-47-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 825.004,60
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
MM-1/2004-01.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 10. 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: naročnik je izvedel
postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 97. in v povezavi s 84.
členom Zakona o javnih naročilih ponudniku, s katerim ima sklenjeno pogodbo o
nakupu bibliobusa, saj naročila tehnično
ni mogoče ločiti od glavnega naročila.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 10. 2004.
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja
Ob-28367/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., v imenu Mestne občine Celje, kontaktna oseba: Petra Kodela Felicijan, Lava
2a,
3000
Celje,
Slovenija,
tel.
03/425-03-00, faks 03/425-03-10, elektronska pošta: info@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si

Št.

II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
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: JNST02/2004.
II.5) Kratek opis: posodobitev in dograditev sistema daljinskega nadzora
vodovodnega
in
kanalizacijskega
omrežja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT za obdobje 3 let.
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:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in
se naročajo skladno z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNST02/2004: Libela Elsi d.o.o., kontaktna oseba: Peter
Cerkvenik, dipl. inž., Opekarniška 2,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/427-11-00,
faks 03/427-11-04, elektronska pošta: info@libela-elsi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,000.000 za
obdobje 3 let.
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: JNST02/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 9. 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: 18. 10. 2004.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-28382/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-48-00, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: Pisarna.gu@gov.si, internetni naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Ortofoto 1-04.
II.5) Kratek opis: skaniranje aeroposnetkov in izvedba aerotriangulacije,
izdelava ortofotov in ortofoto kart.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
a) cena – od 0 do 60 točk (po formuli),
b) čas izdelave – od 0 do 15 točk,
c) zamujanje pri oddajah elaboratov –
od 0 do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 008: Geodetski zavod Slovenije d.d., kontaktna oseba:
Kostja Divjak, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-71-21,
elektronska pošta: info@gzs-dd.si, internetni naslov: www.gzs-dd.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 21,793.650
SIT; najnižja ponudba 25,194.000 SIT,
najvišja ponudba 26,201.800 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): 4,358.730 SIT.
Delež: 20%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo:
ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 18. 10. 2004.
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Ob-28390/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: Mojca Križ,
Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/478-18-28, faks
+386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.26.20.00-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.5) Kratek opis: opravljanje strokovno svetovalnih storitev za izgradnjo
Mednarodnega mejnega prehoda Obrežje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,350.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti, 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:
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(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah,
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in
se naročajo skladno z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: javno naročilo št. 70/04 VV;
številka zadeve 266-101/2004: DDC svetovanje inženiring, Kotnikova ulica 40,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/787-86-60, faks 01/787-86-64, elektronska pošta: tajnistvo@ing-ibt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,980.000 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:
18. 10. 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: 29. 9. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
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03/564-33-15,
elektronska
pošta:
gd_doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 117,587.755,30
SIT brez DDV; najnižja ponudba
117,587.755,30 SIT brez DDV.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 5.
V.4.2) Javno naročilo št. 6.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
117,587.755,30 SIT brez DDV. Valuta: 90
dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
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:
6. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004,
Ob-20722/04.
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: 13. 10. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Mednarodni razpisi
Ob-27957/04

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: Cveta Popotnik Pršo,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/562-61-44, faks 03/565-21-00,
elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: komunalna ureditev
UN Log – 2. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 119,580.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6: GD d.o.o.
Hrastnik,
kontaktna
oseba:
Iztok
Slanšek, Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik,
Slovenija,
tel.
03/565-42-20,
faks

Ob-28591/04
Razveljavitev udeležbe Pharovih
sredstev za projekt za razpis za izbor
gradbenih del
izgradnja in posodobitev mejnega
prehoda ter objektov veterinarske,
ﬁtosanitarne in zdravstvene
inšpekcije na mejnem prehodu
Gruškovje
Slovenija
1. Številka objave: EuropeAid/117056/D/W/SI.
2. Datum objave: 9. april 2004.
3. Program: Phare.
4. Podpisnik pogodbe: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/A, 1000
Ljubljana, Slovenija.
5. Število prejetih ponudb: 4.
6. Dodatne informacije: /
Servis skupnih služb vlade

Ob-28592/04
Cancellation of the Phare Fund
Participation in the Co-Financing
Project project for works tender
procedure
Construction and Upgrading of
Border crossing, Veterinary,
Phytosanitary and Health facilities at
Gruškovje Border inspection post
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
117056/D/W/SI.
2. Publication date: 9th April 2004.
3. Programme: Phare.
4. Contracting Authority: Joint Services
of the Government, Gregorčičeva 27/A,
1000 Ljubljana, Slovenia.
5. Number of tenders received: 4.
6. Other information: /
Joint Services of the Government
Ob-28594/04
Razveljavitev razpisa za izbiro
dobavitelja opreme
Izdelava glinenih izdelkov iz kulturne
dediščine Ptuja
1. Sklic objave: Ob-22042/04.
2. Datum objave: 20 avgust 2004.
3. Program: Phare.
4. Podpisnik pogodbe: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj.
5. Dodatne informacije: razpisni postopek za sklopa 2 in 4 je bil neuspešen, ker
nobena ponudba ni izpolnila zahtevanih
pogojev.
Znanstvenoraziskovalno središče
Bistra
Ptuj
Ob-28595/04
Cancellation of Supply tender
Procedure
The Workmanship of Clay-made
Products of Ptuj’s Cultural Legacy
Slovenia
1. Publication reference: Ob-22042/04.
2. Publication date: 20th August 2004.
3. Programme: Phare.
4. Contracting Authority: Scientiﬁc research centre Bistra Ptuj.
5. Other information: The tender procedure has been unsuccessful for Lots 2
and 4 no offers met the satisfactory requrirements.
Scientiﬁc research centre Bistra
Ptuj
Št. 486/04

Ob-27988/04

Sporočilo o izbiri izvajalca storitve
Vmesno vrednotenje Phare
projektov
Ljubljana, Slovenija
1. Sklic na objavo: EuropeAid/117222/
D/SV/SI.
2. Datum objave obvestila o izbiri izvajalca storitve: 7. 11. 2003.
3. Št. lotov: /
4. Pogodbena
vrednost:
285.000
EUR.
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5. Datum dodelitve pogodbe: 21. 9.
2004.
6. Število prejetih ponudb: sedem.
7. Skupni rezultat izbranega ponudnika: tehnični rezultat: 100, ﬁnančni rezultat: 100.
8. Ime in naslov izbranega ponudnika:
MWH sa/nv, Nysdam Ofﬁce Park, Avenue
Reine Astrid, 92, B-1310 La Hulpe, Belgium.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Št. 486/04

Ob-27989/04

Service Contract award notice
Interim Evaluation of PHARE
funded Projects
Ljubljana, Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
117222/D/SV/SI.
2. Publication date of the procurement
notice: 7. 11. 2003.
3. Lot number and lot title: n.a.
4. Contract value: 285.000 EUR.
5. Date of award of the contract: 21. 9.
2004.
6. Number of tenders received: seven.
7. Overall score of chosen tender:
Technical Score: 100, Financial Score:
100.
8. Name and address of successful
tenderer: MWH sa/nv, Nysdam Ofﬁce
Park, Avenue Reine Astrid, 92, B-1310 La
Hulpe, Belgium.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Ob-28596/04
Obvestilo o podpisu pogodbe o
dobavi opreme
Izdelava glinenih izdelkov iz kulturne
dediščine Ptuja
Slovenija
1. Številka objave: Ob-22042/04.
2. Datum objave: 20. 8. 2004.
3. Število in naslov sklopov:
Sklop 1: vozilo.
4. Pogodbena vrednost: za sklop 1:
12.222,22 EUR.
5. Datum podpisa pogodbe: 19. 10.
2004.
6. Število prejetih ponudb: 2.
7. Ime in naslov uspešnih ponudnikov:
za sklop 1: Avto City d.o.o., Zolajeva ulica
11, 2000 Maribor.
Znanstvenoraziskovalno središče
Bistra
Ptuj
Ob-28597/04
Supply contract Award notice
The Workmanship of Clay-made
Products of Ptuj’s Cultural Legacy
Slovenia
1. Publication
reference:
Ob-22042/04.
2. Publication date of the procurement
notice: 20th August 2004.
3. Lot number and lot title:
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Lot 1: Vehicle.
4. Contract value: For Lot 1: 12.222,22
EUR.
5. Date of award of the contract:
19th October 2004.
6. Number of tenders received: 2.
7. Name and address of successful
tenderer: For Lot 1: Avto City d.o.o., Zolajeva ulica 11, 2000 Maribor.
Scientiﬁc research centre Bistra Ptuj
Ob-28598/04
Obvestilo o podpisu pogodbe o
dobavi opreme
Izdelava glinenih izdelkov iz kulturne
dediščine Ptuja
Slovenija
1. Številka objave: Ob-22042/04.
2. Datum objave: 20. 8. 2004.
3. Število in naslov sklopov:
Sklop 3: oprema za delavnico.
4. Pogodbena vrednost: za sklop 3:
8.211,01 EUR.
5. Datum podpisa pogodbe: 19. 10.
2004.
6. Število prejetih ponudb: 2.
7. Ime in naslov uspešnih ponudnikov:
za sklop 3: DETA-Franc Klinc s.p.,
Dornavska cesta 5, 2250 Ptuj.
Znanstvenoraziskovalno središče
Bistra
Ptuj
Ob-28599/04
Supply contract Award notice
The Workmanship of Clay-made
Products of Ptuj’s Cultural Legacy
Slovenia
1. Publication
reference:
Ob-22042/04.
2. Publication date of the procurement
notice: 20th August 2004.
3. Lot number and lot title:
Lot 3: Equipment for workshop.
4. Contract value: For Lot 3:
8.211,01 EUR.
5. Date of award of the contract:
19th October 2004.
6. Number of tenders received: 2.
7. Name and address of successful
tenderer: For Lot 3: DETA-Franc Klinc
s.p., Dornavska cesta 5, 2250 Ptuj.
Scientiﬁc research centre Bistra Ptuj
Ob-27956/04
Sklep o izboru
krepitev Slovenije na lokalnem nivoju
– Občina Dobrovnik čistilna naprava,
SI0106.01.01.0003
Lokacija – Slovenija
1. Številka objave: /
2. Datum objave razpisa: 23. 4. 2004.
3. Število in nazivi posameznih sklopov: en sklop: Krepitev Slovenije na lokalnem nivoju – Občina Dobrovnik čistilna
naprava.
4. Pogodbena vrednost: 938.196,15
EUR (brez DDV-ja).
5. Datum izbora: 6. 7. 2004.
6. Število prejetih ponudb: 1.
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7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika: SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica
31, 9000 Murska Sobota.
Občina Dobrovnik
Ob-27958/04
Works contract Award Notice
Strengthening Slovenia at Local level
– Dobrovnik Wastewater treatment
plant, SI0106.01.01.0003
Location – Slovenia
1. Publication reference: /
2. Publication date of the procurement
notice: 23. 4. 2004.
3. Lot number and lot title: Single Lot:
Strengthening Slovenia at Local Level –
Dobrovnik Wastewater Treatment Plant.
4. Contract value: 938.196,15 EUR
(excluding VAT).
5. Date of award of the contract: 6. 7.
2004.
6. Number of tenders received: 1.
7. Name and address of successful
tenderer: SGP Pomgrad d.d., Bakovska
ulica 31, 9000 Murska Sobota.
Municipality of Dobrovnik
Su 46/2004

Ob-27985/04

Sporočilo o izbiri izvajalca storitve
Sodišču pridruženi programi
alternativnega reševanja sporov
Slovenija
1. Sklic na objavo: EuropeAid/116385/
D/SV/Sl.
2. Datum objave obvestila o izbiri izvajalca storitve: 10. 10. 2003.
3. Št. lotov: /
4. Pogodbena
vrednost:
250.000
EUR.
5. Datum dodelitve pogodbe: 16. 9.
2004.
6. Število prejetih ponudb: 3.
7. Skupni rezultat izbranega ponudnika: tehnični rezultat: 100, ﬁnančni rezultat: 100.
8. Ime in naslov izbranega ponudnika:
Center for International Legal Cooperation, P.O. Box 65, 2300 AB LEIDEN, The
Netherlands.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Su 46/2004

Ob-27986/04

Service contract Award Notice
Court Annexed Alternative Dispute
Resolution (ADR) Programmes, the
District Court of Ljubljana, Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
116385/D/SV/Sl.
2. Publication date of the procurement
notice: 10. 10. 2003.
3.Lot number and lot title: n.a.
4. Contract value: 250.000 EUR.
5. Date of award of the contract: 16. 9.
2004.
6. Number of tenders received: 3.
7. Overall score of chosen tender: Technical score: 100, Financial Score: 100.
8. Name and address of successful
tenderer: Center for International Legal
Cooperation, P.O. Box 65, 2300 AB LEIDEN, The Netherlands.
District Court in Ljubljana
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Javni razpisi
Št. 663-05-266/04

Ob-28584/04

Popravek
V javnem razpisu za soﬁnanciranje promocije poklicnega izobraževanja in deﬁcitarnih poklicev ter povezovanja študentov
in delodajalcev v šolskem letu 2004/2005,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 107
dne 1. 10. 2004, Ob-26140/04, se v 6. točki
»Merila za izbor« popravi seštevek točk, ki
po novem glasi: »skupaj: 130 točk«.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
Ob-28622/04
Popravek
V javnem ciljnem razpisu za izbor programskega upravitelja Jakopičeve galerije,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 104,
Ob-6553/04 z dne 24. 9. 2004 se:
– v točki VII. (Izpolnjevanje razpisnih pogojev) drugi odstavek pravilno glasi:
»Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na
poštnem naslovu oddana kot priporočena pošiljka do vključno 25. 10. 2004. Vloge, oddane
po tem datumu, se štejejo za prepozne.«
– v točki XVI. (Obveščanje o izboru) drugi odstavek pravilno glasi:
»MOL bo predlagatelje o izidih razpisa
obvestilo najkasneje v roku 15 dni po odpiranju vlog.«
Mestna občina Ljubljana
Ob-28398/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
objavlja
zaprtje dela javnega razpisa
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR
ukrep 1.2. – Spodbujanje razvoja
turističnih destinacij
Javni razpis Ministrstva za gospodarstvo
za pridobitev sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj – ESRR, ukrep 1.2.: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, točka
a) podpora posameznim ključnim projektom
turistične infrastrukture, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 39-42/04 z dne 23. 4.
2004, Ob-10363/04, stran 2477-2479, se
zaključi zaradi izčrpanja sredstev.
Razpis pod točko b) projekti razvoja organizacijskih struktur (management turistične
destinacije) ostane odprt do preklica.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 663-05-004/04-04
Ob-27944/04
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo), 2. in 3. člena Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
(Uradni list RS, št. 72/04) ter v skladu s
sklepom ministra za delo, družino in socialne zadeve št. 663-05-004/04 z dne 8. 6.
2004, objavlja Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
socialno varstvene storitve vodenja in
varstva ter zaposlitve pod posebnimi
pogoji ter institucionalnega varstva
Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (v nadaljevanju:
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ZSV) in Pravilnikom o koncesijah na področju socialnega varstva (v nadaljevanju:
Pravilnik o koncesijah).
I. Koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
II. Predmet koncesije sta:
– socialno varstvena storitev vodenja in
varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji
(v nadaljevanju: storitev A),
– socialno varstvena storitev institucionalnega varstva za upravičence storitve A
(v nadaljevanju: storitev B).
Opis storitve:
– storitev A se izvaja samo v obliki dnevnega varstva v trajanju 8 ur pet dni v tednu,
– storitev B se izvaja v trajanju 16 ur pet
dni v tednu ter 24 ur čez vikende in dela
proste dneve v skladu s pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 in 127/03 (v
nadaljevanju: Pravilnik o standardih in normativih)).
III. Obseg razpisane koncesije
V skladu s sklepom ministra, pristojnega
za socialno varstvo z dne 8. 6. 2004, se razpisuje koncesija v naslednjem obsegu:
– za storitev A:
A I. vodenje, varstvo ter zaposlitev pod
posebnimi pogoji 80 mest za širitev mreže
javne službe,
A II. vodenje, varstvo ter zaposlitev
pod posebnimi pogoji 12 mest za prevzem
opravljanja dejavnosti namesto dosedanjega izvajalca;
– za storitev B: institucionalno varstvo
30 mest.
IV. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se bo začela izvajati v skladu
s pogodbenimi določili in za naslednje obdobje:
– storitev A I in A II za obdobje 20 let,
– storitev B za 40 let,
z možnostjo podaljšanja obeh storitev v
skladu z veljavnimi predpisi.
V. Krajevno območje, za katerega se
razpisuje koncesija:
– za storitvi A I in B celotno območje Republike Slovenije,
– za storitev A II za območje Ljubljane.
VI. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija
Uporabniki do storitve A so odrasle telesno in duševno prizadete osebe:
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju
in z dodatnimi motnjami v gibanju,
– z lažjo motnjo v duševnem razvoju in
dodatnimi motnjami,
– z težjo motnjo v duševnem razvoju ob
lažjih dodatnih motnjah.
Uporabniki do storitve B so upravičenci
do storitve A, ki so vključeni v dnevno obliko
varstva v varstveno delovnih centrih in potrebujejo storitev B.
VII. Viri ﬁnanciranja storitev
Za storitev A je vir ﬁnanciranja državni
proračun v skladu s pogoji in postopki, določenimi v ZSV in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02,
106/02 in 100/03 (v nadaljevanju: Uredba
o oprostitvah)).
Za storitev B so viri ﬁnanciranja naslednji:
– upravičenci v skladu z drugim odstavkom 100. člena ZSV krijejo stroške sami,

– v primeru, da le-ti ne zadoščajo, krije
stroške v skladu s četrto alineo 99. člena
občina.
VIII. Način in roki plačila za opravljanje
storitve: se uredijo s koncesijsko pogodbo.
Ceno storitve določi koncesionar v soglasju s koncedentom in v skladu s Pravilnikom metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
36/02, 107/02, 3/04 in 84/04).
IX. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu
s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi
akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih
s področja socialnega varstva.
X. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali ﬁzične osebe, ki v skladu s 7., 8., 9. in
10. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te
dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji,
– da je ﬁzična oseba v Republiki Sloveniji
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem
besedilu: storitve),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje ﬁnančno in poslovno sposobnost.
XI. Vrsta dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
storitev, ki so predmet koncesije
Ponudnik mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke, in sicer:
1. dokazilo sodišča ali drugega pristojnega
organa o registraciji oziroma vpisu v register,
ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
2. priglasitveni list pristojne uprave za
javne prihodke,
3. organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo
zaposlili pri koncesionarju,
4. projekcijo ﬁnančnega poslovanja za
petletno obdobje od predvidenega začetka
izvajanja storitve,
5. dokazila o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo
za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom 1 leto ali več,
6. projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev (najmanj
projekt za gradbeno dovoljenje),
7. dokazila o opremi za izvajanje storitve,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt opreme,
8. izračun cene, oblikovane v skladu s
predpisano metodologijo za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev,
9. uporabno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja,
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10. program dela izvajanja storitve.
Kot dokaz ﬁnančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti najmanj naslednja dokazila:
1. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let in zadnjega polletja (2004),
pri čemer morajo biti računovodski izkazi za
zadnje polletje revidirani, tudi če ponudnik k
reviziji sicer ni zavezan,
2. podatke o kapitalski strukturi ponudnika (podatki o lastniških deležih iz uradnega
registra),
3. podatke o posojilih, ki so bila najeta za
zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma
prostorov za izvajanje storitve,
4. podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih (zemljiškoknjižni izpisek in
izjava ponudnika),
5. podatke o drugih morebitnih obveznostih (izjava).
Če ponudnik posluje krajši čas, kot je
naveden v prvi alinei prejšnjega odstavka,
mora priložiti dokazila iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja.
Če iz priložene zadnje bilance stanja izhaja izguba, mora biti pokrita do poteka roka
za prijavo na razpis (sklep organa upravljanja in računovodski izkaz).
XII. Možnost poznejšega izpolnjevanja
določenih pogojev
Koncesija se lahko podeli tudi ponudniku, ki v času razpisa še ne razpolaga s
primernim objektom oziroma prostori za izvajanje storitve. V tem primeru lahko ponudnik ne glede na določbe tretje, pete, šeste
in sedme alinee prvega odstavka prejšnje
točke namesto dokazil, navedenih v teh alineah, priloži:
1. dokazilo o lastništvu ali najemno pogodbo za objekt oziroma prostore, ki še niso
primerni za izvajanje storitve, oziroma dokazilo o lastništvu stavbnega zemljišča, če bo
ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem
objektu oziroma prostorih,
2. urbanistično mnenje pristojnega občinskega organa, da bo ponudnik na predmetni
lokaciji lahko rekonstruiral že obstoječi objekt oziroma zgradil nov objekt za izvajanje
storitve (lokacijska informacija),
3. izjavo občine, v kateri se bo izvajala
storitev, da se strinja z namero ponudnika
za opravljanje storitve,
4. projektno dokumentacijo za nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je
razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih
pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejni
načrt in investicijski program),
5. projekcijo ﬁnančnega poslovanja za
obdobje gradnje oziroma priprave objekta
oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve (z navedbo in dokazili o virih sredstev
za dokončanje investicije),
6. terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka izvajanja storitve,
7. organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi z navedbo pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati, in
8. izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja dejavnosti.
Če se na razpis prijavi pravna ali ﬁzična
oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazil iz
prve in druge alinee XI. točke tega razpisa
priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno
varstvene storitve, oziroma navede številko
odločbe in datum ter številko vpisa v register. Fizični osebi v tem primeru ne glede na
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določbe XI. točke tega razpisa ni potrebno
revidirati računovodskih izkazov, če k temu
sicer ni zavezana, in ni potrebno priložiti
revizijskega poročila.
Ponudnik, ki se prijavlja na natečaj za
opravljanje storitev na več različnih lokacijah, mora dokazila iz tretje, četrte, pete,
šeste, sedme, osme, devet in desete alinee
prvega odstavka XI. točke in tretje, četrte in
pete alinee drugega ostavka XI. točke tega
razpisa priložiti za vsako lokacijo posebej.
XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije, ki je predmet tega javnega razpisa, uporabil naslednje kriterije:
– pokritost potreb glede na predviden obseg mreže javne službe po Nacionalnem
programu socialnega varstva do leta 2005
na področju upravne enote,
– reference na področju predmeta javnega razpisa,
– kvaliteta predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika:
– raznolikosti programa,
– tehničnih pogojev,
– metod dela,
– ciljne populacije,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– pokritost potreb – do 60 točk,
– reference – do 10 točk,
– kvaliteta programa – do 30 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na naslednji način:
Pokritost potreb (po stanju april 2004)
glede na predviden obseg mreže javne službe po Nacionalnem programu socialnega
varstva do leta 2005 na področju upravne
enote:
pokritost v%
35% in več
30 – 34,9%
24 – 29,9%
18 – 23,9%
12 – 17,9%
6 – 11,9%
0 – 5,9%

0 točk
10 točk
20 točk
30 točk
40 točk
50 točk
60 točk

Reference na področju predmeta javnega razpisa:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa – 10 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 5 točk.
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 10 točk.
Kvaliteta predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika
– raznolikosti programa: za vsako dejavnost znotraj vodenja, varstva in zaposlitve
pod posebnimi pogoji, ki prispeva k raznoliki
in kvalitetni ponudbi prejme 2 točki, pri čemer lahko ponudnik doseže največ 8 točk,
– tehničnih pogojev:
če ponudnik uporabnikov zagotavlja višje
pogoje kot so določeni po Pravilniku o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev
pod posebnimi pogoji ter izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te storitve
(Uradni list RS, št. 101/00) prejme 4 točke,
pri čemer lahko ponudnik doseže največ 4
točke,
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– metod dela:
– če ponudnik zagotavlja skupinsko
obravnavo uporabnikov prejme 2 točki,
– če ponudnik zagotavlja skupinsko in
individualno obravnavo uporabnikov prejme
4 točki, pri čemer lahko ponudnik doseže
največ 4 točke,
– ciljne populacije:
– če je večina uporabnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami prejme 2 točki,
– če je večina uporabnikov z zmerno
motnjo v duševnem razvoju prejme 4 točk,
– če je večina uporabnikov z zmerno
motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi
motnjami v gibanju prejme 6 točk,
– če je večina upravičencev s težjo
motnjo v duševnem razvoju ob lažjih dodatnih motnjah prejme 8 točk, pri čemer lahko
ponudnik doseže največ 8 točk,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
za vsako od dodatnih prostočasovnih in kreativnih aktivnosti, namenjenih uporabnikom
izven storitve (letovanja, športne in kulturna
udejstvovanja) prejme ponudnik 2 točki, pri
čemer lahko prejme največ 6 točk.
Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis z
več lokacijami, bo točkovanje opravljeno za
vsako lokacijo posebej.
Število točk bo upoštevano pri delitvi števila mest tako, da bodo glede na svojo ponudbo večji delež dobili ponudniki z večjim
številom točk. Kot ponudba bo upoštevano
število mest, za katerega ponudnik izpolnjuje tehnične in kadrovske pogoje.
XIV. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo ponudb je 3. 1. 2005. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno,
če je zadnji dan roka za oddajo do 15. ure
oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, IV. nadstropje, soba 22, ali če je
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti kuverti na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z
oznako v levem zgornjem kotu na prednji
strani kuverte, in sicer: »Ne odpiraj – Prijava za javni razpis za podelitev koncesije
– VDC«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti napisan
naslov ponudnika.
V primeru, da ponudnik prijavlja obe storitvi, mora za vsako storitev (A ali B) ponudbo izpolniti ločeno in ju poslati vsako posebej. Ponudnik, ki se prijavlja za posamezno
storitev na več različnih lokacijah, se prijavi
z eno ponudbo, pri čemer mora dokazila
iz tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme,
devete in desete alinee prvega odstavka
XI. točke in tretje, četrte in pete alinee drugega ostavka XI. točke tega razpisa priložiti
za vsako lokacijo posebej.
Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnemu za podelitev koncesije, po preteku
razpisnega roka, je prepozna.
Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne
bodo popolne, ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje
izvajanja določene vrste storitve, ali če je ni
podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo s sklepom zavrgel organ, pristojen
za podelitev koncesije.
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XV. Organ, pristojen za podelitev koncesije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je organ, pristojen za podelitev
koncesije. Za pregled in presojo prispelih
ponudb je minister, pristojen za socialno
varstvo, imenoval strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisijo za koncesije) s sklepom
št. 012-03-001/04-281 z dne 8. 6. 2004.
Na podlagi poročila komisije za koncesije, bo minister za delo, družino in socialne
zadeve izbral ponudnike, ki jim bo z odločbo
podelil koncesijo za opravljanje storitev, ki
so predmet tega javnega razpisa.
XVI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 10. 1. 2005 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5/IV. nadstropje.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati
vsak ponudnik na javnem razpisu.
XVII. Rok za izbor ponudnikov in sklenitev koncesijske pogodbe
Minister za delo, družino in socialne zadeve bo na podlagi poročila o pregledu in
presoji ponudb komisije za koncesije najkasneje do 5. 4. 2005 izbral ponudnike, ki jim bo
z odločbo podelil koncesijo za opravljanje
storitev, ki so predmet javnega razpisa.
Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe o
podelitvi koncesije.
XVIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5, IV. nadstropje.
Dodatne informacije o javnem razpisu je
mogoče dobiti po telefonu vsak delovni dan
med 9. in 10. uro, v času od 25. 10. 2004
do 3. 1. 2005, pri Vladuški Cimperman,
na tel. 01/478-33-80 in pri Majdi Rojc, tel.
478-34-36 ali na spletnih straneh Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na razpis – Priloga 1,
– obrazec 2-A in 2-B o zadostnem številu
delavcev,
– obrazec za predlog cene socialno varstvene storitve – Priloga 1 iz Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev,
– pregled pokritosti potreb po stanju april
2004,
– osnutek pogodbe.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-28346/04
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška 12, objavlja na
podlagi določil Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.
l. RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 80/97,
69/98 in 67/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in
2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01, 31/03,
135/03 in 80/04) in Programa lokalnih zaposlitvenih programov-javna dela za leto
2005, ki je bil sprejet na seji Vlade Republike Slovenije dne 30. 9. 2004 ter Pravilnika
o ﬁnanciranju in izvajanju lokalnih zaposlit-
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venih programov – javna dela (Ur. l. RS, št.
108/03 in 109/04)
javni razpis
za izbor lokalnih zaposlitvenih
programov- javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2005
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbor lokalnih zaposlitvenih programov
– javnih del za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: programi javnih del), ki so namenjeni
vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest
in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti
brezposelnih oseb ter se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov.
II. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je soﬁnanciranje izvajanja lokalnih
zaposlitvenih programov – javnih del iz proračunskih sredstev Republike Slovenije v
skladu s Programom lokalnih zaposlitvenih
programov – javnih del za leto 2005, ki ga je
sprejela Vlada Republike Slovenije.
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa: orientacijska višina sredstev namenjenih
za javni razpis je 4.524,980.000 SIT in sicer
iz proračunskih sredstev RS proračunska
postavka: 3551 – Spodbude za zaposlitev
brezposelnih oseb. Od tega bodo sredstva
v višini 600,000.000 SIT namenjena za programe javnih del, ki bodo pomenili pomoč
pri odpravljanju posledic naravnih nesreč,
skladno z določili drugega odstavka 8. člena
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/94 in 41/04), ki
se bodo zgodile od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS ter za programe, ki bodo vključevali posebej ranljive
skupine brezposelnih oseb (Rome, starejše
od 50 let, osebe s I. in II. stopnjo strokovne
izobrazbe, zdravljene odvisnike, osebe po
prestajanju zaporne kazni). Za slednje programe, se sredstva zagotavljajo iz razpisanih sredstev posameznih območnih služb
Zavoda, po razdelitvi sredstev za posamezno območno službo, pa se ti programi ﬁnancirajo iz zgoraj navedene kvote sredstev v
skupni višini 600,000.000 SIT.
Razdelitev sredstev po območnih in centralni službi Zavoda RS za zaposlovanje v
skupni višini 3.924,980.000 SIT:
– OS Celje: 353,312.359 SIT,
– OS Koper: 83,245.610 SIT,
– OS Kranj: 207,840.472 SIT,
– OS Ljubljana: 220,856.847 SIT,
– OS Maribor: 1.207,734.037 SIT,
– OS Murska Sobota: 511,858.355 SIT
– OS Nova Gorica: 33.245.331 SIT,
– OS Novo mesto: 65,158.019 SIT,
– OS Ptuj: 189,082.686 SIT,
– OS Sevnica: 111,977.487 SIT,
– OS Trbovlje: 144,730.538 SIT,
– OS Velenje: 150,938.259 SIT,
– Centralna služba/ nacionalni programi:
645,000.000 SIT.
IV. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena proračunska sredstva RS bodo porabljena v proračunskem letu 2005 in v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2004
in 2005.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji (naročniki oziroma izvajalci) in programi
javnih del
– vloge za programe lahko predložijo delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička

in kadar z dejavnostjo, ki se izvaja v okviru
javnih del na trgu ne povzročajo nelojalne
konkurence,
– vsebina predlaganih programov javnih
del mora biti v celoti skladna z vsebinskimi
kriteriji za izbor programov javnih del, ki so
navedeni v točki 8 »Vsebinski kriteriji za izbor programov javnih del v letu 2005« razpisne dokumentacije,
– pogoj za izvajanje nacionalnega programa javnih del je, da se program izvaja v
najmanj treh območnih službah Zavoda, pod
enakimi pogoji. Vlagatelji ne morejo prijaviti
programa javnih del enake vsebine, kot nacionalni program in kot lokalni program,
– lokalni in nacionalni programi javnih del
morajo imeti naročnika in izvajalca:
Naročnik zagotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje programa javnega dela. V
kolikor je izvajalec hkrati tudi naročnik programa javnega dela mora pridobiti mnenje o
javnem interesu od lokalne skupnosti, kadar
izvajanje dejavnosti ni v pristojnosti lokalne
skupnosti pa od pristojnega ministrstva oziroma druge pristojne institucije.
Izvajalec mora biti registriran za izvajanje
del, ki se bodo izvajala v okviru programa
javnega dela in mora zagotavljati vodjo programa javnih del in mentorja udeležencem.
Naročnik oziroma izvajalec zagotavlja, da
bo v primeru, da se med izvajanjem programa javnih del spremeni višina plače, do katere so upravičeni udeleženci ali način njenega
določanja, od uveljavitve te spremembe, le to
upošteval pri nadaljnjih izplačilih plač.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti programi javnih del, za izvajanje katerih so viri
ﬁnanciranja v letu 2005 zagotovljeni v celoti
iz drugih javnih razpisov ali drugega javnega vira.
VI. Vključevanje brezposelnih oseb v
programe JD
Ciljne skupine brezposelnih oseb za
vključitev v programe javnih del:
V programe javnih del se bodo vključevale ciljne skupine brezposelnih oseb, ki so jih
določile posamezne območne službe Zavoda ob upoštevanju strukture brezposelnih na
svojem območju in so opredeljene v 7. točki razpisne dokumentacije »Merila za izbor
programov javnih del«. Na podlagi obrazca
»Vloga« se izvajalec opredeli za ciljno skupino brezposelnih oseb, ki bodo vključene
v izbrani program javnega dela. Brezposelne osebe morajo biti prijavljene v evidenci
brezposelnih oseb pri Zavodu in izpolnjevati
kriterije za vključitev v javna dela.
V nacionalne programe javnih del, se
bodo vključevale ciljne skupine brezposelnih
oseb, ki so jih določile posamezne območne
službe Zavoda, kjer se bo program izvajal in
druge brezposelne osebe, ki so prijavljene
pri Zavodu več kot 6 mesecev.
Čas vključitve v program javnih del:
Vključitev v javno delo lahko traja največ
eno leto in se lahko podaljša, če brezposelni
osebi ni mogoče v skladu z zaposlitvenim
načrtom zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve. V skladu s stanjem na trgu dela
so to predvsem osebe, ki jim do upokojitve
manjka 5 let ali manj.
Število udeležencev:
Zavod si pridržuje pravico, da lahko zniža število predlaganih udeležencev ali čas
njihove vključitve v program javnega dela,
če oceni, da nista skladna s predlagano vsebino programa oziroma opisanim obsegom
del na udeleženca, kadar vlagatelj po pozivu
ne dokaže, da je predlog utemeljen.
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VII. Merila za izbor programov javnih del
a) Merila za izbor programov javnih del v
območnih službah Zavoda (za lokalne programe in programe za primer naravne nesreče):
Merilo

Maksimalno
število točk

1. Primernost programa,
da se izvaja kot javno delo
20
2. Ciljne skupine brezposelnih oseb,
po posameznih območnih službah 120
3. Območje izvajanja programa,
zagotovljena sredstva, popolnost
vloge ter reference programa
20
Skupaj
160
Minimalno število točk,
da se program izbere
100 točk
Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 100 točkami in sicer:
– na 1. merilu najmanj 10 točk,
– na 2. merilu najmanj 90 točk.
V primeru večjega števila predloženih programov od razpoložljivih sredstev (na zadnjem
odpiranju vlog), bodo izbrani tisti programi, ki
bodo zbrali višje število točk. V kolikor bodo na
zadnjem odpiranju vloge vlagateljev po ocenjevanju dosegle enako število točk, bo izbran
tisti program javnih del, ki bo zbral višje število
točk na 2. merilu. V kolikor bo kljub temu še
vedno večje število programov z enakim številom točk, bo izbran tisti program, za katerega
je vloga prej prispela na javni razpis (po zaporedju prispetja vloge).
b) Merila za izbor programov javnih del
za posebej ranljive ciljne skupine brezposelnih oseb (ta merila se upoštevajo potem,
ko bodo sredstva za izvajanje lokalnih in nacionalnih programov že razdeljena)
Merilo

Maksimalno
število točk

1. Primernost programa,
da se izvaja kot javno delo
2. Ciljne skupine brezposelnih oseb
3. Popolnost vloge ter reference
programa
Skupaj
Minimalno število točk,
da se program izbere

20
30
20
70
40

Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 40 točkami – po 1. merilu najmanj 10 točk in po 2. merilu 30 točk.
V primeru večjega števila predloženih
programov od razpoložljivih sredstev (na zadnjem odpiranju vlog), pa bodo izbrani tisti
programi, ki bodo zbrali višje število točk. V
primeru enakega števila točk bodo izbrani
tisti programi javnih del, ki bodo zbrali višje
število točk po 3. merilu. V kolikor bo kljub
temu še vedno večje število programov z
enakim številom točk, bo izbran tisti program, za katerega je vloga prej prispela na
javni razpis (po zaporedju prispetja vloge).
c) Merila za izbor nacionalnih programov
javnih del:
Merilo

Maksimalno
število točk

1. Primernost programa,
da se izvaja kot javno delo
2. Ciljne skupine brezposelnih oseb
3. Popolnost vloge ter reference
programa
Skupaj
Minimalno število točk,
da se program izbere

20
90
20
130
70

Št.

Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 70 točkami – po 1. merilu
najmanj 10 točk in po 2. merilu najmanj 60
točk.
V primeru večjega števila predloženih
programov od razpoložljivih sredstev (na zadnjem odpiranju vlog), pa bodo izbrani tisti
programi, ki bodo zbrali višje število točk. V
primeru enakega števila točk bodo izbrani
tisti programi javnih del, ki bodo zbrali višje
število točk po 3. merilu. V kolikor bo kljub
temu še vedno večje število programov z
enakim številom točk, bo izbran tisti program, za katerega je vloga prej prispela na
javni razpis (po zaporedju prispetja vloge).
Merila in točkovanje meril so podrobneje
navedena v točki 7 »Merila za izbor programov javnih del« razpisne dokumentacije.
VIII. Razdelitev sredstev
Javni razpis je odprt do razdelitve sredstev za posamezno območno oziroma centralno službo Zavoda, opredeljenih v drugem odstavku točke III »Orientacijska vrednost sredstev razpisa« oziroma najkasneje
do 5. 10. 2005.
Programi javnih del, ki bodo pomenili pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč se ﬁnancirajo iz kvote sredstev v skupni
višini 600,000.0000 SIT, kot je opredeljeno
v prvem odstavku točke III »Orientacijska
vrednost sredstev razpisa« oziroma najkasneje do 5. 10. 2005.
Programi javnih del, ki bodo vključevali
posebej ranljive skupine brezposelnih oseb
se ﬁnancirajo iz sredstev opredeljenih v
drugem odstavku točke III »Orientacijska
vrednost sredstev razpisa« oziroma po razdelitvi teh sredstev za posamezno območno oziroma centralno službo Zavoda pa se
ﬁnancirajo iz kvote sredstev v skupni višini
600,000.000 SIT, kot je opredeljeno v prvem
odstavku točke III »Orientacijska vrednost
sredstev razpisa« oziroma najkasneje do
5. 10. 2005.
Vloge, ki bodo prispele po določenem
roku za predložitev vlog v posameznem
mesecu, bodo zajete pri naslednjem roku
odpiranja razen, če bodo sredstva na podlagi vlog, dostavljenih do roka, že razdeljena. V tem primeru se vloge, ki prispejo po
predpisanem roku v mesecu, v katerem bo
ugotovljena razdelitev sredstev, štejejo kot
prepozne in se kuverte neodprte vrnejo vlagatelju. Zaključek postopka zaradi razdelitve
sredstev pred 5. 10. 2005 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v roku treh dni
po ugotovljeni razdelitvi sredstev.
IX. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1. obrazec vloga v dveh izvodih,
2. obrazec izjave 1,
3. obrazec izjave 2,
4. obrazec program,
5. registracijo izvajalca ali izpis iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet
je razpis; samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list),
6. potrdilo, da je izvajalec poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda Davčna uprava RS, Davčni urad in katerega datum izdaje
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma določenega za oddajo vlog. Dokument je lahko
tudi fotokopija – v primeru, da bo uporabnik
naknadno zahteval originalno dokazilo, ga
mora vlagatelj prinesti v vpogled,
7. vzorec pogodbe o izvajanju javnega
dela, ki mora biti paraﬁrana.
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Če vlagatelj prijavlja več programov javnih del hkrati (v eni kuverti), lahko priloži
dokumentacijo pod zaporednimi št. 5, 6 in 7
v enem izvodu.
X. Predložitev vlog
1. Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
pristojno območno službo, vloge za nacionalne programe pa na Centralno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
za izbor lokalnih zaposlitvenih programovjavnih del v Republiki Sloveniji za leto 2005
in Ne odpiraj - vloga.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le te označene enako kot vloga:
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih
programov-javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2005 in Ne odpiraj - dopolnitev
vloge.
Po objavi o zaprtju javnega razpisa za posamezno območno službo ali centralno službo Zavoda se lahko oddajo samo vloge za
programe javnih del, ki bodo pomenili pomoč
pri odpravljanju posledic naravnih nesreč,
ter za programe, ki bodo vključevali posebej
ranljive skupine brezposelnih oseb. Vloge
morajo imeti oznako: Javni razpis za izbor
lokalnih zaposlitvenih programov- javnih del
v Republiki Sloveniji za leto 2005 (pomoč
pri odpravljanju posledic naravnih nesreč ali
program za posebej ranljive skupine brezposelnih oseb) in Ne odpiraj - vloga.
V primeru dopolnitve teh vlog pa morajo
imeti oznako Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov- javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2005 (pomoč pri odpravljanju
posledic naravnih nesreč ali program za posebej ranljive skupine brezposelnih oseb) in
Ne odpiraj - dopolnitev vloge.
Vlagatelj lahko odda v eni kuverti hkrati
več vlog. V tem primeru mora na kuverti
označiti število vlog. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti. Vloge, ki bodo posredovane s pošto morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na ustrezen naslov
območne službe Zavoda oziroma naslov
Centralne službe Zavoda.
Na hrbtni strani vloge mora biti označen
naziv in obvezno tudi naslov vlagatelja.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku v tistem mesecu, v
katerem bodo razdeljena sredstva oziroma
prejete po zadnjem predvidenem roku za
dostavo vlog.
2. Prvi rok predložitve vlog je 15. 11.
2004, po tem datumu pa v letu 2005 vsak
5. v mesecu. Zadnji rok za predložitev vlog
je 5. 10. 2005.
Na vsakem predvidenem roku odpiranja
vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge
s poštnim žigom do vključno 5. v mesecu do
24. ure oziroma do vključno 15. 11. 2004 do
24. ure, če gre za prijavo na prvi rok. Kolikor
5. v mesecu ni delovni dan, se šteje za rok
prvi naslednji delovni dan. Vloge, ki bodo
oddane osebno morajo biti predane vložišču
pristojne službe Zavoda do navedenih datumov do 12. ure.
XI. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno v
vložiščih Območnih služb oziroma Centralni
službi Zavoda v času uradnih ur, ki so vsak
delovni dan od 8. do 12. in v sredo tudi od
14. do 16. ure Razpisna dokumentacija je
dostopna tudi na spletnih straneh Zavoda:
http://www.ess.gov.si.
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Naslovi območnih služb Zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje,
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6001 Koper,
ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4001 Kranj,
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1001 Ljubljana,
ZRSZ,Območna služba Maribor, Gregorčičeva ul. 37, 2001 Maribor,
ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5001 Nova
Gorica,
ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8001 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
2, 2250 Ptuj,
ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje,
ZRSZ, Centralna služba, Glinška ulica
12, 1000 Ljubljana, samo kadar gre za nacionalne programe javnih del.
XII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
ne bo javno in bo izvedeno v roku najkasneje osmih dni od rokov, predvidenih za predložitev vlog. Za odpiranje vlog in izbor so v
območnih službah in centralni službi Zavoda
zadolžene strokovne komisije, imenovane
s strani Zavoda. Komisije so pet članske
v naslednji sestavi: predsednik komisije in
štirje člani.
XIII. Izid javnega razpisa
Komisija bo vlagatelje obvestila o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v
roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere
vlagatelji ne dopolni v skladu s pozivom za
dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
Pri vsebinskem pregledu se programi točkujejo na podlagi meril iz točke VII »Merila za
izbor programov javnih del« javnega razpisa. Vlagateljem izbranih programov Zavod
posreduje sklepe o izboru, skupaj s pozivom na podpis pogodbe o izvajanju javnega
dela. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema
sklepa in poziva ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki
ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor
programov, se v objavljenem roku obvesti o
odločitvi, da njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo
pritožbo, o kateri odloči predstojnik Zavoda.
Izvajanje programa javnega dela se prične po podpisu pogodbe.
XIV. Informacije: vlagatelji lahko pridobijo
dodatne informacije o javnem razpisu na
pristojni območni oziroma centralni službi
Zavoda.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-27959/04
Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo raznega
neživilskega blaga
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
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2. Naslov prodajalca (poštni naslov, številka telefona in številka telefaksa): Dunajska 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300,
faks 01/58-97-347.
3. Vrsta in količina ponujenega blaga:
a) Železniško tirni material
– pajner nosilci – 179 kosov ali okoli
970.000 kg,
– dvigalo – 1 kos ali okoli 79.000 kg,
– mostna konstrukcija – 5 kosov ali okoli
2,950.000 kg.
b) Kovinske boks palete – 1.606 kosov
ali okoli 99.000 kg.
c) Kovinski paletni nastavki tip Sava –
455 kosov ali okoli 52.000 kg.
d) Kovinski paletni nastavki tip Vrbovec
– 1.700 kosov ali okoli 142.000 kg.
Skupna teža celotnega blaga znaša okoli
4,292.000 kg.
4. Kraj, čas in način prevzema blaga:
skladišča Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve v Republiki Sloveniji, najkasneje do 31. 1. 2005. Stroški nakladanja
in tehtanja bremenijo ponudnika.
5. Najnižja cena: 30 SIT/kg, EXW skladišče Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve. Ponudniki lahko 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 blaga ugotavlja s tehtanjem ob nakladanju.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za odkup celotnih ali delnih količin posameznih
vrst blaga.
Edino merilo za oceno ponudb je ponudbena cena.
Po ocenitvi ponudb Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve lahko 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 petnajst dni,
brez obresti.
7. Rok za podpis pogodbe: ponudnik
mora pogodbo podpisati v roku osem dni
od dneva prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik
podpisane pogodbe ne vrne v tem roku, prodajalec 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 petih
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 petih delovnih dni, brez
obresti.
9. Dodatne informacije o razpisu (lokacije skladiščenja, …): Alojzij Černe, tel.
01/58-97-326, faks 01/58-97-347.
10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe je potrebno predložiti do 4. 11. 2004 do
10. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
neživilskega blaga-ne odpiraj«!
Ponudbi je obvezno 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:
4. 11. 2004 ob 11. uri, v sejni sobi v VII.
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
ponudnikom in nima nobenih obveznosti do
prizadetih ponudnikov.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 12. 10. 2004
Zavod Republlike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 1/2004-10-15
Ob-28568/04
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor objavlja
razpis
za predmet oziroma predmetno
področje, za katero se podeljuje naziv
predavatelj višje šole po programu
Gostinstvo in Turizem
Na podlagi petega odstavka 105. člena
Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96,
22/00 in 64/01), prvega odstavka 3. člena
Pravilnika o postopku za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 17/96) in
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 86/04), ki ga je izdal minister
za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Višja strokovna šola za gostinstvo
Maribor objavlja razpis za predavatelje, ki
ga je na podlagi omenjenih zakonskih določil dolžna objaviti najmanj enkrat v dveh
letih, po programu Gostinstvo in programu
Turizem za:
1. predavatelj/ica za predmet Strokovna
terminologija v nemškem jeziku,
2. predavatelj/ica za predmet Strokovna
terminologija v italijanskem jeziku,
3. predavatelj/ica za predmet Poslovanje
gostinskih in turističnih podjetij,
4. predavatelj/ica za predmet Kakovost
hrane in pijač,
5. predavatelj/ica za predmet Kuharstvo
z organizacijo dela in Osnove kuharstva z
gastronomijo,
6. predavatelj/ica za predmet Strežba z
organizacijo dela in Osnove strežbe,
7. predavatelj/ica za predmet Poslovna
informatika in statistika,
8. predavatelj/ica za predmet Turistična
geograﬁja,
9. predavatelj/ica za predmet Ekonomika
in management podjetij,
10. predavatelj/ica za predmet Dopolnilne turistične dejavnosti,
11. predavatelj/ica za predmet Naravna
in kulturna dediščina.
Vse zaposlitve so pogodbene, za določen čas, z delovnim časom, krajšim od
polnega delovnega časa.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila na
osnovi Odredbe o izobrazbi predavateljev
višjih in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS,
št. 33/96 in 54/96) in Odredbe o dopolnitvi
odredbe o izobrazbi predavateljev višjih in
drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 54/96)
in Kriterijev za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
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predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96
in 72/01).
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Prijave z zahtevanimi dokazili sprejema
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor,
Zagrebška c. 18, 2000 Maribor, 15 dni po
objavi.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 02/320-23-00.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni po obravnavi prijav na Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
Višja strokovna šola za gostinstvo
Maribor
Ob-28600/04
Na podlagi 57., 61., 62. člena in členov
od 100. do 120. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za soﬁnanciranje kulturnih programov in
projektov, ki se soﬁnancirajo iz proračuna
Občine Krško (Ur. l. RS, št. 91/01 in 90/02,
92/03), ter Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03)
Občina Krško objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov
in projektov na področju kulture,
ki jih bo v letu 2005 soﬁnancirala
Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja
in varovanja kulturnih dobrin na področju
knjižno-založniške, knjižničarske, glasbene,
plesne, gledališke in lutkovne, literarne, likovne in fotografske, ﬁlmske in video dejavnosti ter varstva kulturne dediščine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. zavodi, ki delujejo na področju kulture v Občini Krško (razen javnih zavodov)
in imajo reference za kakovostno izvedbo
programa, ter Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti – OI Krško in ZKD Krško za organizacijo kulturnih prireditev v občini in za
knjižno-založniško dejavnost,
2. društva, ki imajo sedež v Občini
Krško in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo,
za študij in izvedbo kulturnih programov in
projektov ter za organizacijo kulturnih prireditev,
3. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in
imajo stalno bivališče v Občini Krško, za
avtorske projekte,
4. lastniki premične ali nepremične
kulturne dediščine, ki ima status spomenika
ali pa je vpisana v zbirni register dediščine,
za redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture
za leto 2005 je 31,000.000 SIT.
5. Merila za izbor programov in projektov
Osnovna merila za izbor in vrednotenje
programov so:
– kakovost in zahtevnost predlaganega
programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, ﬁnančni, prostorski, časovni pogoji),

Št.

– neproﬁtnost programa,
– delež lastnih prihodkov,
– delež soﬁnancerjev,
– odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike).
Kriteriji za vrednotenje osnovne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih skupin so sestavni
del razpisne dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji,
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– dokazilo o lastništvu, projekt obnove in
spomeniško varstveno soglasje na projekt
obnove (samo prijavitelji spomeniškovarstvenih programov).
Prijave na razpis morajo biti popolne,
naknadno dopolnjevanje po izteku roka za
predložitev prijav ni možno.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma ﬁzične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2005 morajo biti porabljena v letu
2005.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 29. novembra 2004 do
12. ure na naslov: Občina Krško, Oddelek
za družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za
kulturne programe in projekte 2005«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 1. decembra 2004 ob 8. uri v
prostorih Občine Krško.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o soﬁnanciranju programov v okviru
sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih
dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Vida Fritz,
tel. 07/49-81-284, e-mail: vida.fritz@krsko.si,
v času uradnih dni od 8. do 10. ure, za ljubiteljske kulturne dejavnosti pa Sonja Levičar,
tel. 07/48-81-650, e-mail: oi.krsko@jskd.si.
Občina Krško
Ob-28601/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
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(Ur. l. RS, št. 108/04), Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov s področja
tehnične kulture, ki jih bo v letu 2005
soﬁnancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo,
– astronomija.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva, klubi in njihove zveze, ki
so registrirani za opravljanje dejavnosti s
področja tehnične kulture in imajo sedež v
Občini Krško.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2005 je
3,500.000 SIT.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v
programu,
– reference prijavitelja,
– ﬁnančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od
upravne enote); namesto odločbe oziroma
sklepa se lahko predloži odločba o statusu
društva, ki deluje v javnem interesu na področju tehnične kulture,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2005 morajo biti porabljena v letu 2005.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do 29. novembra 2004 do 12.
ure na naslov: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na
razpis za tehnično kulturo 2005«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 2. decembra 2004 v prostorih
Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da
je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
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dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog
prejemnikov sredstev, na podlagi katerega
se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper
katerega je možna pritožba županu občine
Krško. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa.
Občina Krško bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o soﬁnanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v
času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
Dodatne informacije posreduje Vida Fritz,
tel. 07/498-12-84, e-mail: vida.fritz@krsko.si
v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-28602/04
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/94), Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov za
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2005
soﬁnancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Krško v letu
2005, razen programov s področja športa,
zdravstva in sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se
lahko prijavijo društva, klubi in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v občini Krško.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela z
mladimi za leto 2005 je 7,500.000 SIT.
5. Merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost
predloženega programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, ﬁnančni, prostorski, časovni pogoji),
– možnost sodelovanja uporabnikov in
prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– neproﬁtnost programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov, izvedenih v preteklih letih,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
ﬁnančne konstrukcije programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji;
namesto odločbe oziroma sklepa se lahko
predloži odločba o statusu društva, ki deluje
v javnem interesu na področju dela z otroki
in mladino,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2005 morajo biti porabljena v letu
2005.
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8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijave oddati
do 29. novembra 2004 do 12. ure na naslov:
Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za soﬁnanciranje programov za
otroke in mladino 2005«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 3. decembra 2004 v prostorih Občine
Krško. Odpiranje prijav ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za
dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru,
da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo
vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine Krško.
Občina Krško bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o soﬁnanciranju programov za leto 2005 v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Krško: www.krsko.si, ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Vida Fritz,
tel. 07/498-12-84, e-mail: vida.fritz@krsko.
si v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-28603/04
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško
javni razpis
za soﬁnanciranje programov na
področjih:
A) socialnega varstva
B) zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2005 soﬁnancirala
Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali nepridobitnih in/ali neproﬁtnih organizacij ter zavodov, ki delujejo
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A)
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva,

– programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni program za delo z
mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti,
– programi med generacijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugimi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne
izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje
prostovoljnega dela starih samih ter prostovoljnega dela za stare.
Pod B)
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini Krško,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neproﬁtne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju občine Krško, ki prijavijo
program, ki je predmet razpisa za A in B
področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov občine Krško, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov občine Krško,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neproﬁtne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki
ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za
uporabnike z območja občine Krško.
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Izvajanje programov se mora nanašati
na območje občine Krško oziroma njene
občane.
4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2005 je 21,320.000 SIT,
in sicer:
– za področje A 13,670.000 SIT,
– za področje B 7,650.000 SIT.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v
programu,
– reference prijavitelja,
– ﬁnančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2005 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od
upravne enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani
za opravljanje socialno varstvenih storitev
– namesto odločbe ali sklepa o registraciji
se lahko predloži odločba o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2005 morajo biti porabljena v letu
2005.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 29. 11. 2004 do 12. ure, na naslov: Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti,
Cesta krških žrtev 14, Krško – soba 205.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – ponudbe
na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila 30. 11. 2004 v prostorih Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala, da
dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji v
roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine Krško.
Občina Krško bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o soﬁnanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za
leto 2005 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
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Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Milan
Masnec, tel. 07/498-12-03, e-mail: milan.
masnec@krsko.si v času uradnih dni od 8.
do 10. ure.
Občina Krško
Ob-28604/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika
za vrednotenje in izbor programov športa
v Občini Krško (Ur. l. RS št. 90/02), objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško
javni razpis
za soﬁnanciranje programov športa v
Občini Krško za leto 2005
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov
s področja športa v Občini Krško za leto
2005.
II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2005 je
60,000.000 SIT.
III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini
Krško,
3. zavodi s področja športa, vzgoje in
izobraževanja,
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,
razen društev, ki združujejo invalidne osebe
s stalnim bivališčem v Občini Krško,
2. da imajo organizirano redno vadbo,
oziroma druge redne športne aktivnosti,
3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu
(društva in zveze),
5. da dostavijo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov v preteklem
letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih
rezultatih.
V. V letu 2005 bomo soﬁnancirali naslednje programe:
1. športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
2. športna rekreacija
– 80 urni programi redne vadbe,
– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj,
– planinstvo;
3. kakovostni šport;
4. vrhunski šport;
5. šport invalidov;
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6. razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izbrane programe bomo soﬁnancirali na
podlagi Pravilnika za vrednotenje in izbor
športnih programov v Občini Krško.
VI. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 1. decembra 2004 do 12. ure, na
naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z “Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2005”. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana izključno na
prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije
naročnika (Občina Krško). Priložen mora biti
natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
pošljejo tudi fotokopijo odločbe ali sklepa o
registraciji (od Upravne enote). Namesto odločbe oziroma sklepa se lahko predloži odločba o statusu društva, ki deluje v javnem
interesu na področju športa.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila
2. decembra 2004 v prostorih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru
nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od
odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od
15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne
bo dopolnil, bo vloga zavržena.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dni od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o soﬁnanciranju športnih programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2005 in v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti,
CKŽ 14, v sobi št. 203 Zdravko Pilipovič, tel.
07/498-12-29, pri sekretarju Športne zveze
Krško Oskarju Kovaču, Cesta 4. julija 58,
tel. 07/490-52-55, vsak delavnik med 8. in
10. uro ali na spletni strani Občine Krško
www.krsko.si.
Občina Krško
Ob-27962/04
Občina Postojna objavlja
javni razpis
za oddajo proﬁtnih stanovanj v najem
I. Predmet razpisa:
A) triinpolsobno stanovanje v II. nadstropju stanovanjske hiše na Ulici Vilka Kledeta 5 v Postojni, v izmeri 89,10 m2.
II. Pogoji najema: stanovanje se oddaja
za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja
pogodbe. Varščina za najem znaša tri me-
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sečne najemnine, plačati pa jo je potrebno
pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne.
III. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec november 2004 znaša
80.000 SIT. Najemnina je vezana na EURO
in se usklajuje na enak način kot neproﬁtne
najemnine.
IV. Druga določila: interesenti za najem
stanovanja morajo poleg podatkov o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale
stanovanje in višini ponujene mesečne najemnine, vlogi predložiti še potrdilo o izplačanih zadnjih treh bruto plačah zase in za vse
bodoče uporabnike.
V. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo
pri oddaji upoštevani kriteriji: višina ponujene najemnine, materialno stanje vlagatelja
in bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z
njim uporabljali stanovanje, stalno prebivališče na območju Občine Postojna.
VI. Oddaja vloge: upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do vključno torka, 2. 11.
2004 do 11. ure na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna (razpis proﬁtna).
V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje
vloga za pravočasno, kolikor je oddana kot
priporočena dne 2. 11. 2004.
Za določitev seznama upravičencev
bodo upoštevane le popolne pisne vloge.
Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa
dopolni v 5 dneh po ustnem ali pisnem obvestilu, sicer se te vloge kot nepopolne ne
obravnavajo.
Občina Postojna si pridržuje pravico, da
najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Informacije dobite na tel. 728-07-85.
Občina Postojna
Ob-28199/04
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 45., 46. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) in 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo
in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01),
Programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja in njegovih dopolnitev
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
I.Predmet prodaje:
1. Zemljišče v Lutvercih (pri Teršeku) v
izmeri 827 m2, parc. št. 38, k.o. Lutverci,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 1,193.617,98 SIT.
2. Zemljišče v Apačah (pri vrtcu) v skupni
izmeri 7663 m2, parc. št. 469/27 in 469/68,
obe k.o. Apače, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 11,103.687 SIT.
3. Zemljišče v Gornji Radgoni (pri betonarni Petelin) v izmeri 1070 m2, parc.
št. 166/2, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
1,959.170 SIT.
4. Zemljišče v Črncih v izmeri 2482 m2,
parc. št. 12/15, k.o. Črnci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
1,953.334 SIT.
5. Stanovanje v 1. nadstropju stanovanjskega objekta v Negovi v velikosti 62,20 m2
s pripadajočim deležem gradbene parcele
(funkcionalno zemljišče), parc. št. 1213/12,
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k.o. Negova, za izhodiščno ceno 3,786.526
SIT.
6. Zemljišča v Industrijsko – poslovni
coni Element v Gornji Radgoni, parc. št.
952, 954, 956 in 957 k.o. Gornja Radgona
skupne izmere 2482 m2 za izhodiščno ceno
9,287.644 SIT. Nepremičnine iz te točke se
prodajajo skupaj kot en sklop. Na zemljiščih se lahko gradijo le objekti za trgovinsko
dejavnost. Zemljišča so delno komunalno
opremljena.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa
davka na promet nepremičnin ali DDV za
zemljišča iz točke 1., 2., 3., 4. in 6. komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
ﬁzične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– v ponudbi za zemljišče iz 6. točke tega
razpisa mora biti navedena predvidena površina in namembnost objekta na parceli,
dejavnost za katero se bo bodoči objekt
uporabljal, število zaposlenih v objektu ter
predvideni pričetek obratovanja objekta.
Kupec je dolžan na zemljišču iz 6. točke
razpisa v roku dveh let od podpisa pogodbe
končati investicijo. Kupec, ki ne prične in
konča investicije v prej navedenem roku, ne
sme prodati zemljišča drugemu,
– Izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost
tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno
od izhodiščne, razen za točko 6., kjer se
bodo poleg cene upoštevali še drugi kriteriji (predvidena namembnost objekta, rok
izgradnje, število zaposlenih v objektu in
velikost objekta).
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 3. 11.
2004 do 15. ure, na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona, z oznako: »javni razpis – ponudba za odkup – ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.

5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s
sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerim koli ponudnikom sklene pogodbo o
prodaji.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel.
02/561-16-71, kontaktna oseba Andrej Subašič, za 6. točko pa Igor Pivec. Ogled je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
Ob-28163/04
Na podlagi 10. in 58. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti Uradni list RS, št. 5/91, popr. 17/91
(16. 2.), 12/92 (28. 3.), 71/93, popr. 2/94
(14. 1. 1994), 38/94 (15. 7.), 80/97-3768,
69/98 (25. 10.), 12/02-523, 42/02-2006 (1.
1. 2003) in 67/02 (10. 8.) objavljamo
razpis kadrovskih štipendij za šolsko
leto 2004/2005.
BeBe com d.o.o. razpisuje kadrovske
štipendije za naslednje poklice: dipl. komunikolog, dipl. inž. arhitekture specialist, dipl.
inž. graﬁčne tehnike, dipl. ekon. za marketing (2).
Kandidati morajo biti vpisani najmanj v 3.
letnik. Zaželeno poznavanje dela (študentsko delo) iz razpisanega področja. Prijave
izključno na tajnistvo@bebe.si
BeBe com d.o.o. Ljubljana
Kravcar Marko

Javne dražbe
Št. 46501-1/2003
Ob-28014/04
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80 f. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje ter sklepov Občinskega
sveta Občine Trebnje, sprejetih na 14. redni
seji dne 11. 10. 2004, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
– parc. št. 432/1 njiva v izmeri 869 m2,
– parc. št. 432/2 park v izmeri 1555 m2,
– parc. št. 432/3 njiva v izmeri 1140 m2,
– parc. št. 432/4 poslovna stavba v izmeri 439 m2 (grad Škrljevo),
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vse vpisane pri vl. št. 869 k.o. Šentrupert, last Občine Trebnje; po izklicni ceni
11,970.825 SIT. V ceni ni vključen davek na
dodano vrednost.
Navedene nepremičnine so bile z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov na
območju krajevne skupnosti Šentrupert v
Občini Trebnje za kulturne spomenike lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 127/03, 58/04)
razglašene za kulturni spomenik lokalnega
pomena.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v
tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133 v osmih
dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem
znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v
celoti in poravnavi vseh stroškov se bodo
kupcu nepremičnine izročile v posest ter bo
v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljenih nepremičnin.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 22. 11. 2004 v mali sejni
sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
z začetkom ob 11. uri.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja pravna ali ﬁzična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
ﬁzična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator
bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133
s sklicem, za namen javna dražba – grad
Škrljevo.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 22. 11. 2004
do 10. ure na naslovu organizatorja, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, v vložišču (soba št. 2)
v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko
udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno
prijavi.
X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.

Št.

XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti na
naslovu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje.
Razpisna dokumentacija vsebuje: zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo, odločbo
o varstvu kulturnega spomenika Škrljevo
– Grad (EŠD: 8755) in obrazec prodajne
pogodbe.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Trebnje vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Mateji Povhe, tel.
07/34-81-144.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč ogled nepremičnin, ki so predmet
javne dražbe.
Občina Trebnje
Št. 420-08-10/2004-0509
Ob-28176/04
Občina Krško na podlagi 80.f 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) ter sklepa Občinskega sveta občine Krško, št.
24-08-26/2003-O509, ki je bil sprejet na
8. redni seji Občinskega sveta občine Krško
dne 26. 6. 2003, Občina Krško objavlja
javno dražbo
za prodajo gradbene parcele na
območju ZN Senovo stanovanjska
soseska Dovško
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Krško, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško (v nadaljevanju: prodajalec).
2. Predmet prodaje: nezazidano stavbno
zemljišče – gradbena parcela na parc. št.
472/12 vpisane v zemljiškoknjižni vložek št.
320 k.o. Dovško v izmeri 668 m2 po izklicni
ceni 2,245.240,82 SIT.
V ceni ni zajet 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno – kupljeno.
Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarske storitve,
takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec
stavbnega zemljišča.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračanja kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravne osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe),
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– osebno izkaznico,
– davčno, matično in telefonsko številko.
4. Višina kavcije: dražitelji se morajo
pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji, v znesku 224.524
SIT, ki jo nakažejo na podračun EZR Občine Krško, odprt pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120, z navedbo »Plačilo
kavcije za javno dražbo za gradbeno parcelo«.
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5. Vplačana kavcija se šteje dražitelju,
ki je uspel na javni dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija vrne v roku 8
dni, po opravljeni dražbi, in sicer v plačanem
znesku. Kavcija mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 10. ure.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sredo, 10. 11. 2004 ob 15. uri v
sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških
žrtev 14.
7. Najnižji znesek višanja izklicne cene
na javni dražbi je 20.000 SIT.
8. Način in rok plačila kupnine: s kupcem, najugodnejšim dražiteljem, bo v roku
15 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena
kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v
roku 8 dni od sklenitve pogodbe in izstavljenega računa na podračun prodajalca odprt
pri Banki Slovenije, št. 01254-010008120.
9. Plačilo kupnine v roku, ki je določen,
je bistvena sestavina pravnega posla. Če
izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana kavcija pa mu zapade
kot skesnina. Tudi v primeru, da se plačilo v
roku ne izvede, se kavcija zadrži, pogodba
pa razdre.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena.
11. Vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičnini lahko interesenti dobijo na telefonski številki 07/49-81-297 in 07/49-81-358
(kontaktni osebi: Janko Avsec in Matjaž
Urh); ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru; dodatne informacije so
na voljo, na spletni strani Občine Krško, na
internetnem naslovu http//www.krsko.si.
Občina Krško
Ob-28378/04
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepov Občinskega
sveta občine Postojna št. 032-01-1/03 z
dne 18. 3. 2003 in št. 03201-10/2004 z dne
14. 10. 2004 ter 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini:
1. v k.o. Postojna, vl. št. 2205: parc. št.
3253 v izmeri 184 m2 (del reševalne postaje
pri Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča Postojna) za namen garaže za urgentne
in neurgentne zdravstvene prevoze; izklicna
cena 11,500.000 SIT,
2. v k.o. Postojna, vl. št. 2020: parc. št.
1821/7 travnik 5. razred v izmeri 611 m2 za
gradnjo stanovanjske hiše v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za stanovanjsko
naselje Poljane v Postojni (Uradne objave,
št. 40/1989); izklicna cena: 3,312.842 SIT.
II. Pogoji prodaje na javni dražbi
Javna dražba bo ustna. Najmanjši znesek višanja izklicne cene znaša 100.000 SIT.
Izklicna cena nepremičnine pod 2. točko
(parc. št. 1821/7) že vključuje davek na dodano vrednost, za prodajo nepremičnine
pod 1. točko (parc. št. 3253) plača davek na
promet nepremičnin Občina Postojna.
Komunalni prispevek za gradnjo na parc.
št. 1821/7 se odmeri na podlagi Sklepa o
potrditvi programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje zazidalnega načrta Pol-
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jane Postojna (Uradni list RS, št. 12/01), s
katerim je za plačilo komunalnega prispevka
določeno 50% povprečnih stroškov komunalnega opremljanja za celotno območje,
kar znaša 5.472 SIT za m2 zemljišča na dan
31. 10. 2004. Znesek se mesečno revalorizira z uporabo povprečnega indeksa za
stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS
– Združenje za gradbeništvo in IGM. Komunalni prispevek lahko investitor plača v dveh
obrokih – polovico zneska pred izdajo gradbenega dovoljenja, preostanek pa v enem
letu po prvem plačilu.
Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo v obravnavanem
območju se izvaja. Dela bodo, v skladu s
pogodbo o izvajanju del in v skladu s programom opremljanja stavbnih zemljišč, zaključena do konca leta 2005.
Stroške za izpeljavo postopka pri notarju,
vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na območju Evropske unije ali katerekoli izmed
njenih članic in ﬁzične osebe, ki izkažejo,
da so državljani Evropske unije ali katerekoli
izmed njenih članic.
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 transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345 s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Neuspelim dražiteljem se bo varščina
vrnila v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi
brez obresti.
Rok za podpis pogodbe je 15 dni po
prejemu pogodbe. 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.
Dodatne informacije dobijo interesenti na
Uradu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna
št. 25 – 27, ali na tel. 05/72-80-786; ogled lokacije je mogoč po predhodnem dogovoru.
Javna dražba bo v torek, 9. 11. 2004 ob 10.
uri v sejni dvorani Kulturnega doma Postojna,
Gregorčičev drevored 1, 6230 Postojna.
Občina Postojna
Ob-28396/04
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 101. člena Statuta občine
Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00) in Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
in ﬁnančnega premoženja za leto 2004, ki
ga je sprejel Občinski svet Cerknica na 7.
redni seji dne 17. 12. 2003 v okviru Odloka o
proračunu občine Cerknica za leto 2004 (Ur.
l. RS, št. 5/04), Občina Cerknica s sedežem
v Cerknici, C. 4. maja 53, razpisuje
javno dražbo
za prodajo kompleksa komunalno
neopremljenih parcel v poselitvenem
območju naselja Rakek – Zazidalni
načrt Tičnica
Predmet javne dražbe je kompleks zemljišč z možnostjo gradnje 22 individualnih

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
stanovanjskih hiš v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za del območja urejanja
C12-8S Tičnica na Rakeku (Ur. l. RS, št.
7/03) in sicer:
Parcela 1: parc. št. 993/311, gozd v izmeri 841 m2,
Parcela 2: parc. št. 993/310, gozd v izmeri 826 m2,
Parcela 3: parc. št. 993/309, gozd v izmeri 834 m2,
Parcela 4: parc. št. 993/292, pašnik v izmeri 60 m2 in parc. št. 993/308 gozd v izmeri
766 m2, parcela v skupni izmeri 826 m2,
Parcela 5: parc. št. 993/293 pašnik v
izmeri 619 m2 in parc. št. 993/307 gozd
v izmeri 165 m2, parcela v skupni izmeri
784 m2,
Parcela 6: parc. št. 993/294 pašnik v izmeri 719 m2 in par. št. 993/306 gozd v izmeri
15 m2, parcela v skupni izmeri 734 m2,
Parcela 7: parc. št. 993/295 pašnik v izmeri 807 m2,
Parcela 8: parc. št. 993/318 gozd v izmeri 890 m2,
Parcela 9: parc. št. 993/317 gozd v izmeri 834 m2,
Parcela 10: parc. št. 993/316 gozd v izmeri 828 m2,
Parcela 11: parc. št. 993/315 gozd v izmeri 729 m2 in parc. št. 993/297 pašnik v izmeri 45 m2, parcela v skupni izmeri 774 m2,
Parcela 12: parc. št. 993/314 gozd v
izmeri 465 m2 in parc. št. 993/298 pašnik
v izmeri 392 m2, parcela v skupni izmeri
857 m2,
Parcela 13: parc. št. 993/299 pašnik v
izmeri 780 m2,
Parcela 14: parc. št. 993/300 pašnik v
izmeri 773 m2,
Parcela 15: parc. št. 993/301 pašnik v
izmeri 739 m2,
Parcela 16: parc. št. 993/302 pašnik v
izmeri 296 m2 in parc. št. 993/302 pašnik
v izmeri 433 m2, parcela v skupni izmeri
729 m2,
Parcela 17: parc. št. 993/323 gozd v izmeri 1053 m2,
Parcela 18: parc. št. 993/322 gozd v izmeri 782 m2,
Parcela 19: parc. št. 993/321 gozd v izmeri 741 m2,
Parcela 20: parc. št. 993/305 pašnik
v izmeri 112 m2 in parc. št. 993/320 gozd
v izmeri 657 m2, parcela v skupni izmeri
769 m2,
Parcela 21: parc. št. 993/304 pašnik v
izmeri 851 m2,
Parcela 22: parc. št. 993/303 pašnik v
izmeri 860 m2,
vse k.o. Rakek.
Skupna izmera vseh parcel, ki so predmet javne dražbe znaša 17912 m2.
Za prodajo kompleksa bo javna dražba
v torek, 9. 11. 2004, s pričetkom ob 12. uri,
v sejni sobi I. nadstropja Občine Cerknica,
Cesta 4. maja 53 v Cerknici.
I. Predmet javne dražbe so vse naštete komunalno neopremljene parcele kot celota.
Izklicna cena za vse parcele skupaj znaša 63,675.897 SIT brez 20% DDV-ja.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša 100.000 SIT.
II. Varščina znaša 6,500.000 SIT.
Varščino je potrebno plačati pred javno dražbo na račun Občine Cerknica
01213-0100002563 UJP Postojna, celotno
preostalo kupnino pa mora uspeli dražitelj
plačati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.

III. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se
vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh
po javni dražbi.
IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni iz
katerega je razvidno, da imajo sedež na območju Republike Slovenije, in ﬁzične osebe s
potrdilom, da so državljani Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti potrdilo za licitiranje.
V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku javne dražbe. Če dražitelj po svoji
krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem
roku, se šteje, da je odstopil od nakupa,
varščina pa zapade prodajalcu.
Plačilo kupnine je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overovitve,
takse) nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine in preostalih
stroškov v povezavi z zemljiškoknjižnim prenosom, se bo kupcu nepremičnina izročila
v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan
zemljiškoknjižni predlog.
VI. Občina Cerknica prodaja komunalno
neopremljeno stavbno zemljišče za katerega je sprejet Odlok o zazidalnem načrtu
za del območja urejanja C12-8S Tičnica na
Rakeku (Ur. l. RS, št. 7/03).
Poleg navedenih parcel kupec z nakupom prejme tudi projektno dokumentacijo
za komunalno ureditev.
Kupec je dolžan na svoje stroške urediti
območje v skladu s sprejetim zazidalnim
načrtom in projektno dokumentacijo za izgradnjo komunalne ureditve PGD + PZI št.
010803 z dne 5. 9. 2003, ki jo je izdelalo podjetje PME, Podjetje za projektiranje,
inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Cerknica iz Podskrajnika 12, Cerknica.
Predmet projekta je urediti prometno in
komunalno infrastrukturo na predmetnem
območju Rakek-Tičnica. V projektu predvideni vodi so: vodovod, meteorna in sanitarna kanalizacija, elektroenergetski razvod,
javna razsvetljava, telekomunikacije in razvod kabelske televizije.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. št. 01/70-90-610 ali 01/70-90-616 – Olga
Smodila. Poznejših reklamacij kupca se ne
bo upoštevalo.
Občina Cerknica
Ob-28397/04
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in 56/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03), 18. in 101. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00) in sklepa
Občinskega sveta občine Cerknica z dne
14. 10. 2004, Občina Cerknica s sedežem
v Cerknici, C. 4. maja 53, razpisuje
javno dražbo
za prodajo prostorov v novem
Gasilskem domu v Cerknici
Predmet javne dražbe je prodaja prostorov novega gasilskega doma v Cerknici,
ki obsega:
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– nadstropje v izmeri 90 m2,
– neizkoriščeno podstrešje v izmeri
97,94 m2.
Predmetni prostori se nahajajo v nadstropju novega gasilskega doma v Cerknici, stoječ na zemljišču parc. št. 2746/18 in
zemljišču parc. št. 2765/2, vpisani v vl. št.
2483 k.o. Cerknica, katerega lastnik je Občina Cerknica.
Prostori so izdelani, razen ﬁnalne talne
obdelave. Za navedeni objekt je izdelan projekt št. 2-IX/03-6, september 2003, ki ga je
izdelal Gradial d.o.o., iz Cerknice. Prostori,
ki so predmet javne dražbe, se nahajajo v
nadstropju stavbe novega gasilskega doma
v Cerknici (nadstropje in neizkoriščeno podstrešje) nad poslovnim prostorom, katerega lastnik je Medobčinsko društvo invalidov
Cerknica – Loška dolina – Bloke.
Možna je souporaba skupnih prostorov,
ki jih sestavljajo: vhodna loža, vhod-vetrolov,
stopnišče, hodnik, prostor za čistila, čajna
kuhinja, WC moški in WC ženske. Omogočena je tudi souporaba parkirnih mest in
dostopa do teh prostorov.
Prostori imajo urejeno centralno ogrevanje s pečjo na plin, urejeno odjemno mesto
za elektriko in vodomer.
Za prodajo navedenih prostorov bo javna
dražba v torek, 9. 11. 2004, s pričetkom ob
14. uri, v sejni sobi Občine Cerknica v Cerknici, C. 4. maja 53, I. nadstropje.
I. Izklicna cena za prostore (nadstropje in neizkoriščeno podstrešje) znaša
21,514.090,60 SIT.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja navedene izklicne cene znaša 200.000 SIT.
II. Varščino v višini 10% izklicne cene
je potrebno plačati pred javno dražbo na račun Občine Cerknica številka
01213-0100002563 UJP Postojna, celotno
preostalo kupnino pa mora uspeli dražitelj
plačati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Varščina znaša 2,151.410 SIT.
III. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna
v kupnino, ostalim udeležencem pa se vrne
brez obresti najkasneje v osmih dneh po
javni dražbi.
IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s potrdilom, da imajo sedež
na območju Republike Slovenije, in ﬁzične
osebe s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za
licitiranje.
V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe. Če dražitelj po svoji
krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem
roku, se šteje, da je odstopil od nakupa,
varščina pa zapade prodajalcu.
Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Po Zakonu o davku na dodano vrednost je za promet nepremičnin potrebno plačati poleg kupnine dosežene na javni dražbi
še 20% davka na dodano vrednost.
Kupec je dolžan plačati tudi stroške, ki
nastanejo v zvezi s prodajno pogodbo in
stroške zemljiškoknjižnega predloga.
Ogled prostorov, ki so predmet prodaje,
je možen po predhodnem dogovoru. Prav
tako je možno pridobiti projekt ureditve prostorov v stavbi novega gasilskega doma v
Cerknici. Vse dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/70-90-610 ali 01/70-90-616,
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kontaktna oseba Olga Smodila. Poznejših
reklamacij kupca se ne bo upoštevalo.
Občina Cerknica
Št. 031-03/04-51
Ob-28572/04
Občina Mirna Peč, na podlagi sprejetega posamičnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na 18. seji
Občinskega sveta Občine Mirna Peč z dne
14. 10. 2004, določili Statuta Občine Mirna
Peč ter Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje:
1. Do 652/10000 parcele 643/1 dvorišče
v izmeri 722 m2, poslovna stavba v izmeri
579 m2, vpisana v z.k. vl. št. 1397 k.o. Mirna
Peč, ki v naravi predstavlja 67 m2, neurejenega pritličja poslovne stavbe v Mirni Peči,
Trg št. 2, ki je namenjen za preureditev v
lekarno.
2. Izklicna cena: 7,040.500 SIT.
3. Natančnejše podatke o nepremičnini
ter ostale informacije so na voljo na naslovu
Občine Mina Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, ali
po tel. 07/307-87-06.
II. Nepremičnina opredeljena v I. točki
tega razpisa bo naprodaj na javni dražbi, ki
bo v sredo, 8. 11. 2004 ob 12. uri na sedežu
Občine Mirna Peč, Mirna Peč, Trg 2, 8216
Mirna Peč.
III. Pogoji javne dražbe:
1. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, katerih
sedež dejavnosti se nahaja na območju Republike Slovenije in imajo registrirano lekarniško dejavnost ali dejavnost za promet z
zdravili in medicinskimi pripomočki;
2. da ponudnik pred pričetkom licitacije
predloži komisiji dokazilo o registraciji oziroma za samostojne podjetnike potrdilo o
državljanstvu Republike Slovenije;
3. da ponudnik pred pričetkom dražbe
predloži komisiji dokazilo o plačilu 10% kavcije od izklicne cene, kar znaša, 704.050
SIT, ki jo mora plačati na transakcijski račun
Občine Mirna Peč, št. 01370-0100015628
pri UJP Urad Novo mesto, s pripisom »za
prodajo lekarne«. Ponudnikom, ki na dražbi
ne bodo uspeli, se bo plačana kavcija vrnila
v roku 10 dni brez obresti;
4. da zastopnik pravne osebe, ki sodeluje na javni dražbi, pred dražbo predloži komisiji pooblastilo zastopnika pravne osebe
oziroma samostojnega podjetnika;
5. da ponudnik, pred pričetkom javne
dražbe komisiji predloži posebno zavezujočo pisno izjavo, da so mu poznani
pogoji, ki jih je postavila občina v zvezi z
izgradnjo in poslovanjem lekarne v Mirni
Peč, in sicer:
– da bo za izgradnjo in dejavnost lekarne
pridobil ustrezna dovoljenja,
– da bo na lastne stroške najkasneje do
1. 5. 2005 izgradil lekarno,
– kupec se obvezuje plačati poleg kupnine tudi nujno potrebne stroške preureditve
preostale nepremičnine, ki ostane v lasti Občine Mirna Peč, da bo le-ta lahko normalno
funkcionirala, ki znašajo po popisu del najmanj 3,342.600 SIT,
– da bo občini povrnil stroške dosedanjih stroškov projektiranja oziroma urejanja
gradbene dokumentacije v zvezi z izgradnjo
lekarne,
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– da bo zagotovil pričetek opravljanja
lekarniške dejavnosti najkasneje od 1. 5.
2005,
– da bo zagotovil opravljanje lekarniške
dejavnosti najmanj 10 let, v nasprotnem primeru se za vsako leto predčasne prekinitve,
zmanjša kupnina za 10% ocenjene vrednosti nepremičnine, ko občina uveljavlja dogovorjeno predkupno pravico,
– da se strinja, da se pri njegovem deležu nepremičnine v zemljiško knjigo vpiše
predkupna pravica Občine Mirna Peč,
– da se strinja, da se lahko v prostorih,
ki jih kupuje dejavnost spremeni samo s soglasjem Občine Mirna Peč.
IV. Pogoji za sklenitev prodajne pogodbe:
1. da mora najboljši ponudnik skleniti
prodajno pogodbo, v roku 8 dni po izvedeni
javni dražbi. Kolikor ponudnik ne podpiše
pogodbe izgubi plačano varščino, občina pa
lahko na podpis pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika;
2. da mora kupec celotno preostalo kupnino plačati v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe, plačana varščina pa se mu kot
ara všteje v kupnino;
3. da se v prodajno pogodbo vnesejo tudi
zahteve iz III. točke tega javnega razpisa;
4. da kupec poleg kupnine, plača še
2% davek na promet nepremičnin, stroške
cenitve nepremičnine, notarske stroške in
stroške za vpis v zemljiško knjigo ter stroške za sestavo prodajne pogodbe v višini
70.000 SIT;
5. da se prodaja opravlja po sistemu »videno-kupljeno« ter da se kupec odpoveduje
vsem zahtevkom iz naslova kvantitete in
kvalitete nepremičnine;
6. izročitev nepremičnine v posest in prenos lastništva v zemljiško knjigo se izvede
takoj ob plačilu celotne kupnine.
V. Pravila javne dražbe:
1. dražbo vodi predsednik komisije in
dva člana, ki jih s sklepom imenuje župan
Občine Mirna Peč;
2. draži lahko samo predstavnik ponudnika, ki je dokazal, da je plačal varščino;
3. kupnina se viša po najmanj
500.000 SIT;
4. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba;
5. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno in izpolnjuje druge s to dražbo in
predpisi določene pogoje;
6. dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi isto najvišjo ponudbo;
7. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe;
8. postopek dražbe se lahko s sklepom
župana ustavi vse do podpisa prodajne pogodbe, vendar je najugodnejši ponudnik
upravičen do povrnitve vseh stroškov, ki jih
je imel v zvezi z dražbo, ki znašajo pavšalno
50.000 SIT in zamudne obresti od plačane
kavcije od dneva vplačila pa do dneva vračila kavcije.
Ogled nepremičnine je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko
dobite vsak dan od 8. do 12. ure na tel.
07/30-78-706.
Občina Mirna Peč
Št. 021051
Ob-28218/04
Dodoma d.o.o., Partizanska c. 13a, 2000
Maribor, objavlja po pooblastilu lastnika Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
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javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje: počitniški objekt na
naslovu Materada 20, Poreč, Republika Hrvatska, ki stoji na parc. št. 2400 – hiša v izmeri 76 m2 in dvorišče v izmeri 887 m2, prip.
zk vložku št. 1518 k.o. Materada.
2. Izklicna cena za nepremičnino znaša
58,000.000 SIT. Izklicna cena ne zajema
davščin.
3. Pogoji javne dražbe: javna dražba bo
ustna. Najnižji znesek vsakega zvišanja je
500.000 SIT. Vsak dražitelj mora pred začetkom javne dražbe vplačati varščino v višini
10% izklicne cene na TRR voditelja dražbe
Dodoma d.o.o. št. 04515-0000129809 pri
Novi KBM s pripisom: za javno dražbo. Dražitelj mora pred pričetkom dražbe predložiti
dokazilo o plačilu varščine. Po opravljeni
dražbi se dražiteljem, ki ne uspejo, plačana
varščina vrne v roku 8 dni brez obresti.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe. Pravne osebe morajo pred
pričetkom dražbe predložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni, ﬁzične
osebe pa predložijo fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci se morajo izkazati z
notarsko overjenim pooblastilom.
Kupec mora biti sposoben za izvedbo
vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo v
skladu z zakonodajo Republike Hrvaške.
4. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe. Kupec mora plačati
kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe.
Plačana varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v pogodbenem roku je bistvena
sestavina pogodbe.
Če dražitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, se šteje, da
je odstopil od nakupa, plačana varščina pa
zapade prodajalcu.
Kupec mora vložiti predlog za prenos
lastninske pravice najkasneje v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe.
5. Stroški: kupec se obveže plačati vse
stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe in prenosom lastništva na nepremičnini,
ki je predmet dražbe.
6. Ogled nepremičnine je možen 27. 10.
2004 od 11. do 14. ure.
Dodatne informacije lahko dobijo potencialni kupci pri pooblaščencu prodajalca na
tel. 02/238-03-00 ali 031/300-587 – kontaktna oseba je Slava Erman.
7. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: 9. 11. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Dodoma d.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Št. 121-54/2004-01/1
Ob-27940/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02),
načelnik Upravne enote Dravograd objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višji referent v oddelku za upravno
notranje zadeve, Upravne enote Dravograd.
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Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v nazivih višji referent III, II ali I.
Poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) in z Zakonom o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02), morajo kandidati/ke za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba
družboslovne, pravne ali upravne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Izrecno opozarjamo na izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih. Opis delovnega mesta
je določen v veljavni sistemizaciji pod zap.
št. 3 priloge II.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju v objavi navedenih pogojev
v roku osem dni od objave javnega natečaja na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Dravograd, Služba za skupne zadeve,
Meža 10, 2370 Dravograd.
Izbrani kandidat/ka, bo delo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Dravograd, Meža
10. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
8 dni po sprejeti odločitvi. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/872-07-14 ali
02/872-07-29.
Upravna enota Dravograd
Su 2105/2004
Ob-27941/04
Okrajno sodišče v Sežani, Urad predsednika, Kosovelova ul. 1, 6210 Sežana,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
pravosodni
sodelavec/pravosodna
sodelavka – 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
dveh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Sežani, Kosovelova ulica 1, 6210
Sežana.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec
III, II, I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri,
– najmanj tri leta in osem mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni izpit (strokovni
upravni izpit) in izpit iz Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– 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),
– 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 pošljite na naslov: Okrajno sodišče v Sežani, Urad predsednika (za javni natečaj), Kosovelova ul. 1,
6210 Sežana.
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. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Sežani
Su 20/2004-15 (01)
Ob-27961/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, Ljubljana,
Tavčarjeva ulica 9, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec; (strokovni sodelavec) – 1 prosto delovno mesto
za nedoločen čas.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9,
Ljubljana.
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 morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– 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),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče
v Ljubljani, kadrovska služba (javni natečaj),
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
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Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-96.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 410/04
Ob-28035/04
Svet Ljudske univerze Tržič razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
ki jih določa Zakon o ﬁnanciranju vzgoje
in izobraževanja in Zakon o izobraževanju
odraslih.
Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Ljudska univerza Tržič, Šolska
ulica 2, 4290 Tržič, s pripisom »za razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Ljudska univerza Tržič
Št. 212-25/2004
Ob-28059/04
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto
programer aplikacij I v Sektorju za
informacijsko infrastrukturo in tehnologijo.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba – računalništvo, informatika ali druga
ustrezna smer,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj oziroma
najmanj 5 let in 4 mesece, če ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– znanje angleškega jezika,
– trimesečno poskusno delo.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom, priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana. Delo bo opravljal v Sektorju
za statistično informacijsko infrastrukturo in
tehnologijo.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 212-25/2004.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem programskega paketa
Oracle;
– z izkušnjami pri razvoju aplikacij v jezikih SQL, Pl-SQL ali Java,
– z osnovnim poznavanjem operacijskega sistema MS Windows in njegovega programskega okolja.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri
mag. Erni Miklič, na tel. 01/234-06-62.
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljani kot nevtralni za ženske
in moške.
Statistični urad Republike Slovenije

Št.

Su 153/04-2
Ob-28202/04
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, ki se
izvaja v enem nazivu
vodja pisarne ustavnega sodnika.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja.
2. imenovanje v naziv:
– 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.
II. Vodja pisarne ustavnega sodnika
opravlja naslednje naloge:
– enostavna strokovna opravila po odredbi ustavnega sodnika, svetovalca Ustavnega sodišča ali strokovnega sodelavca v strokovni službi v zadevah, v katerih je ustavni
sodnik sodnik poročevalec,
– pomoč pri organizaciji protokolarnih
obveznosti ustavnega sodnika,
– posredovanje zvez in sporočil,
– korespondenčno delo za ustavnega
sodnika,
– evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– evidenca in usklajevanje obveznosti
ustavnega sodnika,
– administrativno delo za svetovalce
Ustavnega sodišča in strokovne sodelavce
v strokovni službi,
– nadomeščanje vodje pisarne predsednika, drugega ustavnega sodnika ali vodje
pisarne generalnega sekretarja,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika,
generalnega sekretarja, direktorja ali vodje
upravno-administrativnega dela.
III. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
IV. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
(fotokopijo diplome, potrdilo o delovni dobi,
potrdilo o znanju tujega jezika, 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).
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni
le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje.
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3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana z
navedbo: »Ne odpiraj – javni natečaj – vodja
pisarne ustavnega sodnika«.
V. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VI. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo
na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
VII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
VIII. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure
na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 122-1/2004-2
Ob-28217/04
»Republika Slovenija, Upravna enota
Ajdovščina, objavlja v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02, 110/02-ZDT in 2704-ZDSS) javni
natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec.
Naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v uradniških nazivih svetovalec
III, svetovalec II ali svetovalec I.
Naloge so naslednje:
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog podobne zahtevnosti s področja
Upravne enote Ajdovščina.
Poleg splošnih pogojev, določenih s
predpisi s področja delovnega prava, se zahteva izpolnjevanje še naslednjih pogojev:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne ali druge ustrezne smeri,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– najmanj osem mesecev delovnih izkušenj, ki se za kandidate z univerzitetno
izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo ali magisterijem skrajšajo za
tretjino,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– kandidati ne smejo biti pravnomočno
obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– kandidati ne smejo biti v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K pisni prijavi z življenjepisom morajo
kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
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– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo RS za pravosodje),
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno okrajno sodišče).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral zgoraj navedeni potrdili predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Delo bo potekalo v prostorih Upravne
enote Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, Ajdovščina.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v ovojnici z oznako »javni natečaj« na naslov: Upravna enota Ajdovščina, Vipavska
cesta 11b, 5270 Ajdovščina, in sicer v roku
8 dni od dneva te objave.
Upoštevale se bodo le popolne prijave
z vsemi dokazili, ki bodo vložene pravočasno.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva te objave. O izbiri bo izbranemu kandidatu izdana
upravna odločba, neizbranim kandidatom
pa sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločena čas s polnim delovnim časom.
V natečaju uporabljen izraz »kandidat«
je uporabljen kot nevtralen za ženski in moški spol.
Informacije o izvedbi javnega natečaja:
tel. 05/364-32-02.
Upravna enota Ajdovščina
Št. 122-15/2004-1
Ob-28361/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje,
prostor in energijo na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec (1 delovno mesto v Mariboru).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
opravlja v nazivu svetovalec II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Za navedeno delovno mesto bodo imeli
prednost kandidati z univerzitetno izobrazbo. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom (nadomeščanje javne
uslužbenke na porodniškem dopustu).
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek. Natečajna komisija bo v iz-
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birnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane
vloge, dokazil in ustnega razgovora.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh
po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje, prostor in energijo, Oddelek za organizacijo in kadre, Dunajska
cesta 47, 1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije dobite na tel. 01/420-44-98 ali
01/420-44-84.
Inšpektorat RS za okolje,
prostor in energijo
Ob-28362/04
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 dveh uradniških delovnih mest
»občinski redar« v Mestnem inšpektoratu, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.
Uradnika/ci bosta naloge opravljala/li v
nazivu »občinski redar III«. Naloge na tem
delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih občinski redar III, občinski redar II in
občinski redar I.
Kandidati morajo 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:
– srednja splošna, tehnična ali družboslovna smer,
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– pasivno znanje enega svetovnega jezika,
– terensko delo,
– izmensko delo,
– izpit za voznika B kategorije,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo dokazila o osnovnem znanju
tujega jezika,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– pisno izjavo o nekaznovanosti in
– pisno izjavo o tem, da zoper vas ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje
s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega
jezika) ali z dokazilom o opravljenem izpitu
iz tujega jezika v okviru srednješolskega
oziroma gimnazijskega programa.
Z izbranima kandidatoma/kandidatkama
bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s trimesečnim 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. številki
02/22-01-340 pri Nini Hernah, oziroma na
elektronskem naslovu: nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 187/2004
Ob-28369/04
Svet Vrtca Trnovo, Kolezijska ul. 11, 1000
Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa 53. člen Zakona o organizaciji in
ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-UPB 3 (Ur. l. RS, št. 115/04), in sicer:
– da izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali
svetovalnega delavca,
– 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit.
Mandat ravnatelja traja 5 let. Začetek
dela predvidoma 1. 2. 2005.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah in vizijo razvoja vrtca v mandatnem
obdobju pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Vrtec Trnovo, Kolezijska ul. 11,
1000 Ljubljana, s pripisom za razpis.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Vrtec Trnovo
Št. 212-26/2004
Ob-28377/04
Republika Slovenija, Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, vabi k sodelovanju
pripravnico/pripravnika,
v Sektorju za statistiko cen in satelitske
račune, v Oddelku za paritete kupne moči in
proizvajalčeve cene.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati/-ke:
– najmanj visoka izobrazba ekonomske
smeri.
Kandidati/-ke morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Z izbranim/-no kandidatom/-ko bomo
sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas,
in sicer za čas opravljanja pripravništva, in
sicer za osem mesecev z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja za štiri mesece,
ter polnim delovnim časom. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na strokovno-tehnično delovno mesto analitik III.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo delo opravljal/-a v poslovnih prostorih Statističnega
urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12
in Parmova 33, Ljubljana. Delo bo opravljal/-a v Sektorju za statistiko cen in satelitske račune, v Oddelku za paritete kupne
moči in proizvajalčeve cene.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanim dokazilom v osmih dneh po objavi, na naslov:
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi se obvezno sklicujte na številko: 212-22/2004.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke z znanjem angleškega jezika, raču-
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nalniških programov (MS Word, MS Excel
in MS Access), zaželene so organizacijske
in komunikacijske sposobnosti.
Vse prijavljene kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom/-ko.
Dodatne informacije lahko dobite pri
Zdenki Repotočnik, na tel. 01/241-51-82.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 111-02-85-86/2004-01-924 Ob-28392/04
V skladu z 58. čl. 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. svetovalec – kontrolor v referatu za
tujce.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv, 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 upravnega postopka.
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Domžale.
2. referent za davčno kontrolo v referatu za kontrolo, odmero in obračun
davkov in drugih dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III ali referent II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja 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 izbranim javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim
poskusnim delom za delovno mesto pod št.
1 in 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) pošljite v 8

Št.

dneh od objave na naslov, kjer se bodo navedena delovna mesta tudi opravljala:
– pod št. 1: DURS, DU Ljubljana, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana,
– pod št. 2: DURS, DU Ljubljana, Izpostava Domžale, Ljubljanska c. 72/a, 1230
Domžale.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Marjani Obermajer, tel. 01/47-44-285.
Davčna uprava RS
Ob-28393/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02,
2/04) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
pravosodni sodelavec.
1. Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih pravosodni sodelavec III, pravosodni
sodelavec II, pravosodni sodelavec I. Izbrani
kandidat bo naloge izvrševal v nazivu pravosodni sodelavec III.
2. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Slovenj Gradcu, Kidričeva ulica 1, Slovenj
Gradec.
3. Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
4. Delovne naloge izbranega kandidata
bodo predvsem:
– vodenje vpisnikov, knjig, imenikov in
potrebnih evidenc,
– zbiranje statističnih podatkov in pripravljanje statističnih poročil,
– izdelava predložitvenih poročil,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb,
– izterjava sodnih taks.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit in izpit iz sodnega reda,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
6. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdil o opravljenem strokovnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz
sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
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V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega strokovnega izpita
iz javne uprave in izpita iz sodnega reda,
pod pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv, sicer
se imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Slovenj
Gradcu, Kidričeva ulica 1, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v osmih dneh po izbiri. Dodatne informacije
o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti
na tel. 02/88-42-471 pri Mariji Pajnik.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Ob-28394/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02,
2/04) Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec.
1. Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih pravosodni sodelavec III, pravosodni
sodelavec II, pravosodni sodelavec I. Izbrani
kandidat bo naloge izvrševal v nazivu pravosodni sodelavec III.
2. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Slovenj Gradcu, Kidričeva ulica 1, Slovenj
Gradec.
3. Za objavljeno delovno mesto bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
4. Delovne naloge izbranega kandidata
bodo predvsem:
– vodenje vpisnikov, knjig, imenikov in
potrebnih evidenc,
– zbiranje statističnih podatkov in pripravljanje statističnih poročil,
– izdelava predložitvenih poročil,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb,
– izterjava sodnih taks.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit in izpit iz sodnega reda,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
6. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdil o opravljenem strokovnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz
sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanju,
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– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega strokovnega izpita
iz javne uprave in izpita iz sodnega reda,
pod pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv, sicer
se imenovanje v naziv razveljavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Slovenj
Gradcu, Kidričeva ulica 1, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v osmih dneh po izbiri. Dodatne informacije
o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti
na tel. 02/88-42-471 pri Mariji Pajnik.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
Št. 66/2004
Ob-28395/04
Občina Pivka objavlja razpis za zaposlitev
pripravnika.
Pogoji:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri;
– vozniški izpit B kategorije;
– poznavanje uporabe računalnika
(Word, Excel);
– znanje enega svetovnega jezika.
Kandidati morajo izpolnjevati tudi pogoje določene z ZJU. Delovno razmerje z
izbranim kandidatom bo sklenjeno za čas
opravljanja pripravništva. Pisne prijave z
dokazili (fotokopija diplome in vozniškega
dovoljenja) je potrebno poslati do vključno
2. 11. 2004, na naslov Občina Pivka, Kolodvorska c., 6257 Pivka, s pripisom »Razpis
– pripravnik«. Kandidati, ki ne izpolnjujejo
pogojev javnega razpisa, ne bodo uvrščeni
v izbirni postopek.
Uradnika – svetovalca III.
Pogoji:
– visoka izobrazba organizacijske, ekonomske ali pravne smeri;
– 8 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– vozniški izpit B kategorije;
– poznavanje uporabe računalnika;
– poznavanje enega svetovnega jezika;
– poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati morajo izpolnjevati tudi pogoje določene z ZJU. Delovno razmerje z
izbranim kandidatom bo sklenjeno za nedoločen čas. Pisne prijave z dokazili (fotokopija diplome, fotokopija o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, fotokopija
vozniškega dovoljenja) je potrebno poslati
do vključno 2. 11. 2004, na naslov Občina
Pivka, Kolodvorska c., 6257 Pivka, s pripisom »Javni natečaj – Uradnik Svetovalec
III«. Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev
javnega natečaja, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek.
Občina Pivka
Št. 608/2004
Ob-28401/04
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
svetovalca na Področju trga dela, zaposlovanja in izobraževanja.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec I,
– svetovalec II,
– svetovalec III.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal v nazivu svetovalec III.
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Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj, če ima
kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo
oziroma 6 mesecev delovnih izkušenj, če
ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma doktoratom,
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovno znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02).
Za objavljena delovna mesta bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče)
oziroma izjava,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
delo družino in socialne zadeve, Kadrovska
služba, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti v Kadrovski službi pri Tadeji Pušnar
na tel. 478-33-70.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-28410/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02) Služba Vlade RS za evropske
zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja naslednje prosto uradniško delovno mesto:
sekretar/ka – notranji/a revizor/ka.
1. Delo se lahko opravlja v nazivu: sekretar/ka.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku 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,
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske smeri,
– najmanj 11 let delovnih izkušenj v delovnem razmerju,
– znanje angleškega jezika na višji ravni,
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit za naziv državnega notranjega
revizorja ali preizkušenega državnega notranjega revizorja.
3. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke:
– z delovnimi izkušnjami na področju notranjega revidiranja pri neposrednih proračunskih uporabnikih.
4. Dokazila, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti:

– dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja,
navedenega v prejšnji točki,
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem izpitu za naziv
državnega notranjega revizorja ali preizkušenega državnega notranjega revizorja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili, iz katerih so razvidna znanja in sposobnosti navedena v
3. točki.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne
uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav: 10
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo
»Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
sekretar – notranji revizor«.
6. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 45 dni od poteka roka za prijavo
na natečaj. O izbiri na razpisano delovno
mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki izdana
upravna odločba, drugim kandidatom/kam
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z
izbranim kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
7. Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan na telefonski številki: 01/478-24-83 od 10. do 11. ure.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Št. 122-1/2004
Ob-28414/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 – ZDT in 2/04 – ZDSS) načelnik
Upravne enote Novo mesto objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor v Upravni enoti Novo mesto,
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Naloge na prostem delovnem mestu se
lahko izvajajo v nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Opis nalog:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji s področja graditve objektov;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
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– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog podobne zahtevnosti.
Pogoji za opravljanje dela na prostem
delovnem mestu:
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidati morajo izpolnjevati tudi pogoje,
ki jih določa 88. člen Zakona o javnih uslužbencih, in sicer:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Pogoj je tudi uspešno opravljeno petmesečno poskusno delo.
Želene so še veščine in lastnosti: komunikativnost, samoiniciativnost, odgovornost
in usposobljenost za timsko delo, ﬂeksibilnost in inovativnost.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopiji potrdil o opravljenih strokovnih izpitih,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo ali 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,
– potrdilo ali izjavo o tem, da zoper njih
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 – ZDT in 2/04 – ZDSS) lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati,
ki nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravili najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh
od dneva objave javnega natečaja na naslov:
Upravna enota Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto, v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj – svetovalec v OOP« ali na
e-naslov: ue.novomesto@gov.si.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbiro bo opravila
natečajna komisija na osnovi predstavitve v
vlogi priloženih dokazil, izkazanih referenc
in razgovora s kandidati. Kandidate bomo o
izbiri obvestili najkasneje v 60 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS in na Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije.
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 prostem delovnem mestu in pojasnil v zvezi z izvedbo
javnega natečaja je odgovorna javna uslužbenka Upravne enote Novo mesto Nevenka

Št.

Orehek, vodja kadrovskega poslovanja, tel.
07/393-91-04, elektronski naslov: Nevenka.
Orehek@gov.si.
Upravna enota Novo mesto
Št. 266/60
Ob-28561/04
Agencija Republike Slovenije za okolje,
Urad za okolje, objavlja javni natečaj za naslednja prosta delovna mesta
I. za nedoločen čas s polnim delovnim
časom:
1. Podsekretar (m/ž) v Sektorju za industrijsko onesnaževanje.
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba naravoslovne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazovali delovne izkušnje
na področju meroslovja, izvajanja sistemov
ugotavljanja skladnosti (certiﬁciranje), poznavanje zakonodaje in standardov s področja ugotavljanja skladnosti.
Za delovno mesto podsekretarja se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru,
da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z
magisterijem, doktoratom oziroma zaključen
specialistični študij.
2. Višji svetovalec (m/ž) v Sektorju za
kakovost voda.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazovali reference za delovne izkušnje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in poznavanju različnih
tehnologij iz tega področja.
3. Višji svetovalec (m/ž) – v Sektorju
za ravnanje z odpadki.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične ali druge ustrezne naravoslovne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazovali reference za delovne izkušnje na področju ravnanja z različnimi odpadnimi snovmi in tisti ki samostojno
obvladujejo komunikacijo iz delovnega področja v angleškem jeziku (ustrezno pisno
in tekoče govorno sporazumevanje).
Za delovni mesti višjega svetovalca pod
zaporedno številko 2. in 3. se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da
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ima kandidat univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem.
4. Svetovalec (m/ž) v Sektorju za upravne zadeve.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se opravlja v nazivih svetovalec II in svetovalec I. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 3,6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
II. za določen čas 15-tih mesecev s polnim delovnim časom
5. Svetovalec (m/ž) v Sektorju za varstvo narave.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se opravlja v nazivih svetovalec II in svetovalec I. Javni uslužbenec
bo naloge izvrševal v nazivu svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne smeri,
– najmanj 3,6 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo imeli znanja in prakso na področju
GIS in ArcView.
6. Svetovalec (m/ž) v Sektorju za varstvo narave.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se opravlja v nazivih svetovalec II in svetovalec I. Javni uslužbenec
bo naloge izvrševal v nazivu svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
biološke smeri,
– najmanj 3,6 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazovali reference za poznavanje
področja ekologije in sistematike ter poznavanja delovanja evropskih institucij.
Za delovna mesta svetovalca pod zaporednimi številkami 4., 5. in 6. se delovne
izkušnje v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo skrajšajo na 8 mesecev.
Kandidati/tke bodo delo opravljali na sedežu Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje,
Vojkova 1b, Ljubljana oziroma Vojkova 52,
Ljubljana.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga morajo opraviti najkasneje
v roku šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil, iz katerih je razvidna
izobrazba po stopnjah izobrazbe;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
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po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Kadrovska služba,
Vojkova 1b, Ljubljana ali na elektronski naslov ursa.zakrajsek@gov.si, pri čemer veljavnost prijave v elektronski obliki ni pogojena z elektronskim podpisom. V vlogah naj
se kandidati sklicujejo na zaporedno številko
razpisanega delavnega mesta.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-70-92 (M. Vadnjal).
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 103-61/2004-1
Ob-28563/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za naslednji prosti delovni mesti:
1. Svetovalec/ka (Sektor za varnost in
zdravstveno ustreznost hrane).
Pogoji:
– zahtevana izobrazba: najmanj visoka
strokovna družboslovne ali naravoslovne
smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev 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
svetovalec/ka II. Delo na delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivih svetovalec/ka II
in svetovalec/ka I.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/a na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
2. Svetovalec/ka (Sektor za razvoj in
koordinacijo sistema zdravstvenega varstva).
Pogoji:
– zahtevana izobrazba: najmanj visoka
strokovna pravne smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev 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
svetovalec/ka II. Delo na delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivih svetovalec/ka II
in svetovalec/ka I.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. 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),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
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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 oziroma strokovnega izpita iz upravnega postopka, ju 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
naslova 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. 478-60-26. Kandidate bomo o
izboru obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Št. 53/2004
Ob-28569/04
Mestna občina Nova Gorica objavlja v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta:
načelnik Oddelka za družbene dejavnosti.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
podsekretar.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave, ki ga mora
izbrani kandidat opraviti najkasneje v roku
enega leta od imenovanja v naziv,
– izpit iz upravnih postopkov,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Poleg navedenega morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
K prijavi morajo kandidati priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o opravljenem izpitu iz upravnih postopkov,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti
in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdilo bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Pisne prijave pošljite v 8 dneh od objave
na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi
opravljalo: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite po tel. 05/335-01-22.
Mestna občina Nova Gorica
Občinska uprava
Št. 122-60/2004
Ob-28713/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
direktorica Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, mag. Sonja Bukovec objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjih
uradniških delovnih mest:
1. Notranji revizor – višji svetovalec v
Službi za notranjo revizijo.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
notranji revizor – višji svetovalec II in notranji revizor – višji svetova ec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu notranji revizor – višji svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri;
– 8 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen izpit za državnega notranjega revizorja;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Prednost pri izbiri bodo imeli pooblaščeni revizorji, revizorji ali preizkušeni notranji
revizorji z izkušnjami s področja revizije, s
pogojem, da pridobijo naziv državni notranji
revizor v roku dveh let od datuma zaposlitve.
2. Vodja referata za neposredna plačila
– površine, v Oddelku za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta
na položaju se lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih: višji svetovalec III in višji
svetovalec II.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
3. Referent v Oddelku za intervencijske in speciﬁčne ukrepe – živalski del, v
Sektorju za kmetijske trge.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
referent III, referent II in referent I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu referent III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ekonomske in kmetijske smeri ali gimnazija;
– 3 leta, 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
4. Pripravnik za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
– 3 delovna mesta.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba (za delovna mesta
pod zaporednimi št. od 1 do 3);
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz upravnega postopka (za delovna mesta pod zaporednimi št. od 1 do 3);
– potrdilo 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, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega upravnega izpita, mora ta pogoj izpolniti
v letu dni od imenovanja v naziv (za delovna
mesta pod zaporednimi št. od 1 do 3).
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Služba za splošne zadeve, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, v roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 60 dni od dne objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od dne
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za delovna mesta pod zaporednimi št.
od 1 do 3 bo po dokončnosti odločbe o
izbiri, z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom
3 mesece.
Za delovno mesto pod zaporedno št. 4
bo po dokončnosti odločbe o izbiri, z izbrani-
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mi kandidati sklenjena pogodba o zaposlitvi,
za določen čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim časom.
Vloge, ki ne bodo popolne, se bodo zavrgle.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-93-93.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja

Druge objave
Št. 1713-03/443-1/2004
Ob-28184/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter na podlagi
Odloka o programu prodaje državnega ﬁnančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03 in 86/04)
objavlja,
javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer rabljenih
tiskarskih graﬁčnih strojev Ministrstva
za notranje zadeve, po metodi javne
ponudbe
1. Predmet prodaje
Premičnine, in sicer rabljeni graﬁčni stroji, skupno število enot: 13. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz
dokumentacije javne ponudbe.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh
enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave.
2. Izklicna cena: izklicna cena za vse
navedene premičnine, ki so predmet javne
prodaje, znaša skupaj 3,060.000 SIT, kar
je poštena tržna vrednost, ugotovljena po
uradni cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na premičninah.
5. Kavcija
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-637-0171132
(Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17116-2990008-4430104.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– možen je samo odkup vseh enot skupaj,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
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– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajne pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 15 dni
od sklenitve kupoprodajnih pogodb, vendar
ne pred plačilom celotne kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku
10 dni od roka za predložitev ponudb,
– vse morebitne davke v zvezi s prodajo
premičnin plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno,
– v primeru dveh enakih ponudb, se postopek do izbire nadaljuje po principu javne
dražbe, izbran pa bo tisti ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno,
– Vlada ali Stalna komisija za vodenje in
nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve oziroma
pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika postopek javne ponudbe ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetne
javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu RS do roka za oddajo ponudb, med
10. do 12. uro, razen dni, ko državni organi
ne delajo, in sicer na naslednjem naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za
gradnje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, Cankarjeva 4, Ljubljana. Kontaktna
oseba: Teja Svet, tel. 01/472-47-23.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo: 1.000 SIT.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17116-2401002-4430104.
8. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen
dni, ko državni organi ne delajo, po predhodnem dogovoru z Darkom Bajžljem, tel.
472-44-95.
9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb: ponudbe je
potrebno predložiti do vključno 9. 11. 2004.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki,
in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov
naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 20. 12.
2004.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 11.
2004 ob 11. uri, na naslovu: Fakulteta za
policijsko-varnostne vede, Kotnikova 8,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – ﬁzične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotograﬁjo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1713-03/300-04/2004
Ob-28371/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter na podlagi
Odloka o programu prodaje državnega ﬁnančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) objavlja
javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer
zasedenega stanovanja v Ljubljani,
Peričeva 37, po metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje: nepremičnina, in sicer zasedeno dvosobno stanovanje št. 11 v
3. nadstropju stanovanjske hiše s pripadajočim parkirnim mestom v Ljubljani, Peričeva
37, ležeče na parceli št. 970/1 in 970/2, k.o.
Bežigrad.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
2. Izklicna cena: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje, znaša skupaj 25,805.706,76 SIT, kar
je poštena tržna vrednost, ugotovljena po
uradni cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni po predložitvi podpisane pogodbe in s
strani prodajalca overjene pogodbe.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na premičninah.
5. Kavcija:
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer: način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna
številka: 28 17116-2990008-44103204.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– možen je samo odkup vseh enot skupaj,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– v skladu s petim odstavkom 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ima oseba, ki
zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji predkupno pravico,
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– ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od
roka za predložitev ponudb,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plačila
celotne kupnine, ob prevzemu se podpiše
primopredajni zapisnik,
– davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetne
javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od
dneva te objave javne ponudbe do roka za
oddajo ponudb, med 10. do 12. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za notranje
zadeve, Služba za gradnje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, Cankarjeva 4
(medetaža). Kontaktna oseba: Teja Svet, tel.
01/472-47-23.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo: 1.000 SIT, način plačila: virmansko;
številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve); sklicna številka:
28 17116-2401002-44103204.
8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč od
dneva objave javne ponudbe do roka za oddajo pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer po
predhodnem dogovoru z Bojano Fugina ali
Branko Muršič, tel. 01/511-65-15 (int. 216).
9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb: ponudbe je
potrebno predložiti do vključno 9. 11. 2004.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 20. 12.
2004.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 11. 2004
ob 11.30, na naslovu: Fakulteta za policijsko – varnostne vede, Kotnikova 8, 1000
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – ﬁzične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji

izročiti na vpogled dokument s fotograﬁjo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 466-1/2004
Ob-28016/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter na podlagi
Odloka o programu prodaje državnega ﬁnančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega
ﬁnančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in leti 2005 (Ur. l. RS, št. 86/04) objavlja,
javno vabilo
k nakupu nepremičnin, in sicer zemljišč parc. št. 324/1 v izmeri 673 m2 k.o.
Šentvid, parc. št. 565/5 v izmeri 256 m2
k.o. Paka, parc. št. 676/2 v izmeri 1.758 m2
k.o. Petrovče, in k oddaji nepremičnine
parc. št. 721/3 v izmeri 471 m2 k.o. Črnova, po metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje:
Zemljišče parc. št. 324/1, v izmeri 673 m2,
vpisano v zk. vl. št. 745, k.o. Šentvid.
Zemljišče parc. št. 565/5, v izmeri 256 m2,
vpisano v zk. vl. št. 344, k.o. Paka.
Zemljišče parc.št. 676/2, v izmeri 80 m2,
neplodno v izmeri 1.678 m2 vpisano v zk. vl.
št. 442, k.o. Petrovče.
Predmet oddaje
Zemljišče parc. št. 721/3, v izmeri 471 m2,
vpisano v zk. vl. št. 256, k.o. Črnova.
Lastnik: Republika Slovenija, upravljalec Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste.
2. Izklicna cena:
Izklicna cena za zemljišče parc.št. 324/1
v izmeri 673 m2 k.o. Šentvid, ki je predmet
javne prodaje, znaša 645.000 SIT.
Izklicna cena za zemljišče parc.št. 565/5
v izmeri 256 m2 k.o. Paka, ki je predmet javne prodaje, znaša 800.000 SIT.
Izklicna cena za zemljišče parc.št. 676/2
v izmeri 1.758 m2 k.o. Petrovče, ki je predmet javne prodaje, znaša 3,540.000 SIT.
Izklicna cena za najem zemljišča parc.
št. 721/3 v izmeri 471 m2 k.o. Črnova, ki
je predmet javne oddaje, znaša 190.000
SIT letno.
Navedene vrednosti so poštene tržne
vrednosti nepremičnine, ugotovljene po
uradni cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine oziroma
najemnine:
Kupec poravna kupnino v roku 8 dni po
prejemu obojestransko podpisane pogodbe.
Najemnik zemljišča poravna letni obrok
najemnine v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe, pri čemer se
plačila nadaljnjih letnih obrokov najema določijo v pogodbi.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na zemljišču.
5. Kavcija:
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
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Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– ponudnik lahko odda ponudbo zgolj za
eno zemljišče ali za več zemljišč,
– zemljišča so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora nepremičnine prevzeti v
roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine.
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku
10 dni od roka za predložitev ponudb;
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,

Št.

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
7. Dokumentacija:
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo,
in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana. Kontaktna oseba: Juta Kovačič ali Ines Oštrič, tel. 01/478-80-14.
8. Ogled nepremičnin: ogled zemljišča,
ki je predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen dni,
ko državni organi ne delajo in sicer na lokaciji nepremičnin, po predhodnem dogovoru
z Juto Kovačič ali Ines Oštrič.
9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb: Ponudbe je
potrebno predložiti do 15. 11. 2004, najkasneje do 10. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta
19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana,
skrbnica Majda Pachole Skubic, univ. dipl.
prav.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 31.
12. 2004.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 11.
2004, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – ﬁzične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotograﬁjo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Št. 466-1/2004
Ob-28017/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška c. 19,
Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), na
podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter na podlagi Odloka o programu
prodaje državnega ﬁnančnega in stvarnega
premoženja za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS,
št. 130/03) objavlja
javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer rabljenih
vozil Direkcije RS za ceste, po metodi
javne ponudbe
1. Predmet prodaje: premičnine, in sicer
rabljena vozila, skupno število enot: 13.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste;

1. vozilo:
Osnovni podatki
Znamka vozila:
Tip vozila:
Moč motorja:
Prostornina motorja:
Leto izdelave:
Leto prve registracije:
Število prevoženih kilometrov:
Dodatna oprema:
Stanje vozila:
Registrska številka

VOLKSWAGEN
GOLF 1.4 JX
040
01391 cm³
1992
1992
187 250
radio
vozno
LJ F4-446

2. vozilo:
Osnovni podatki
Znamka vozila:
Tip vozila:
Moč motorja:
Prostornina motorja:
Leto izdelave:
Leto prve registracije:
Število prevoženih kilometrov:
Dodatna oprema:
Stanje vozila:
Registrska številka

UNIS
GOLF CL
055
01595 cm³
1991
1992
117 800
vozno
LJ K1-61K

3. vozilo:
Osnovni podatki
Znamka vozila:
Tip vozila:
Moč motorja:
Prostornina motorja:
Leto izdelave:

UNIS
GOLF JX
040
01272 cm³
1990

7239

Leto prve registracije:
Število prevoženih kilometrov:
Dodatna oprema:
Stanje vozila:
Registrska številka

1990
186 500
radio
vozno
LJ A2-582

4. vozilo:
Osnovni podatki
Znamka vozila:
Tip vozila:
Moč motorja:
Prostornina motorja:
Leto izdelave:
Leto prve registracije:
Število prevoženih kilometrov:
Dodatna oprema:
Stanje vozila:
Registrska številka

RENAULT
R5 CAMPUS
035
01108 cm³
1993
1993
83 000
radio
vozno
LJ 36-12A

5. vozilo:
Osnovni podatki
Znamka vozila:

LANCIA

Tip vozila:

DEDRA 1.6 IE

Moč motorja:

065

Prostornina motorja:

01581 cm³

Leto izdelave:

1994

Leto prve registracije:

1995

Število prevoženih kilometrov:

111 200

Dodatna oprema:

-

Stanje vozila:

vozno

Registrska številka

LJ F1-23L
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6. vozilo:
Osnovni podatki
Znamka vozila:
Tip vozila:
Moč motorja:
Prostornina motorja:
Leto izdelave:
Leto prve registracije:
Število prevoženih kilometrov:
Dodatna oprema:
Stanje vozila:
Registrska številka

11. vozilo:
RENAULT
R5 CAMPUS
034
01108 cm³
1993
1993
50 100
radio
vozno
LJ Z8-227

7. vozilo:
Osnovni podatki
Znamka vozila:
Tip vozila:
Moč motorja:
Prostornina motorja:
Leto izdelave:
Leto prve registracije:
Število prevoženih kilometrov:
Dodatna oprema:
Stanje vozila:
Registrska številka

RENAULT
R-19 1,8 RT
079
01794 cm³
1995
1995
81 900
radio
vozno
LJ 66-10K

Osnovni podatki
Znamka vozila:
Tip vozila:
Moč motorja:
Prostornina motorja:
Leto izdelave:
Leto prve registracije:
Število prevoženih kilometrov:
Dodatna oprema:
Stanje vozila:
Registrska številka

RENAULT
ESPACE RXE V6/i
110
02849 cm³
1994
1995
170 000
radio
vozno
LJ 79-43V

Osnovni podatki
Znamka vozila:
Tip vozila:
Moč motorja:
Prostornina motorja:
Leto izdelave:
Leto prve registracije:
Število prevoženih kilometrov:
Dodatna oprema:
Stanje vozila:
Registrska številka

UNIS
GOLF JX
040
01272 cm³
1989
1989
139.564 km
vozno
LJ R3-684

VOLKSWAGEN
GOLF JX
040
01272 cm³
1989
1989
286.000 km
avtoradio
vozno
LJ C5-963

2. Izklicna cena:
RENAULT
CLIO 1.2/5V RN
043
01171 cm³
1995
1995
68 500
radio
vozno
LJ 98-11F

10. vozilo:
Osnovni podatki
Znamka vozila:
Tip vozila:
Moč motorja:
Prostornina motorja:
Leto izdelave:
Leto prve registracije:
Število prevoženih kilometrov:
Dodatna oprema:
Stanje vozila:
Registrska številka

RENAULT
MEGANE 1.4E RN
055
01390 cm³
1996
1996
87 000
radio
vozno
LJ A4–58T

13. vozilo:

9. vozilo:
Osnovni podatki
Znamka vozila:
Tip vozila:
Moč motorja:
Prostornina motorja:
Leto izdelave:
Leto prve registracije:
Število prevoženih kilometrov:
Dodatna oprema:
Stanje vozila:
Registrska številka

Osnovni podatki
Znamka vozila:
Tip vozila:
Moč motorja:
Prostornina motorja:
Leto izdelave:
Leto prve registracije:
Število prevoženih kilometrov:
Dodatna oprema:
Stanje vozila:
Registrska številka
12. vozilo:

8. vozilo:
Osnovni podatki
Znamka vozila:
Tip vozila:
Moč motorja:
Prostornina motorja:
Leto izdelave:
Leto prve registracije:
Število prevoženih kilometrov:
Dodatna oprema:
Stanje vozila:
Registrska številka
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RENAULT
CLIO 1.2/5V RN
043
01171 cm³
1995
1995
127 300
radio
vozno
LJ 98 – 12F

Vozila
1. Volkswagen Golf 1.4 JX
LJ F4-446
2. Volkswagen Golf 1.6 CL
LJ K1-61K
3. Volkswagen Golf 1.3 JX
LJ A2-582
4. Renault R5 Campus 1.1
LJ 36-12A
5. Lancia Dedra 1.6 ie
LJ 36-12A
6. Renault R5 Campus 1.1
LJ Z8-227
7. Renault R19 1.8 RT
LJ 66-10K
8. Renault Espace RXE V6/I
LJ 79-43V
9. Renault Clio 1.2/5V RN
LJ 98-11F
10. Renault Clio 1.2/5V RN
LJ 98 – 12F
11. Renault Megane 1.4E RN
LJ A4 – 58T
11. Volkswagen Golf 1.3 JX
LJ R3-684
12. 13. Volkswagen Golf 1.3 JX
LJ C5-963

Izklicna cena v SIT
215.000,00
150.000,00
75.000,00
50.000,00
160.000,00
50.000,00
290.000,00
420.000,00
250.000,00
240.000,00
530.000,00
65.000,00
35.000,00
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3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na premičninah.
5. Kavcija
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972 (Direkcija RS za ceste).
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– ponudnik lahko odda ponudbo zgolj za
eno vozilo ali več vozil v paketu,
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 15 dni
od sklenitve kupoprodajnih pogodb, vendar
ne pred plačilom celotne kupnine.
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku
10 dni od roka za predložitev ponudb;
– davek na promet rabljenih motornih
vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva
in notarsko overitvijo ter morebitne druge
dajatve pogodbe plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
7. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javne ponudbe do roka za oddajo pisnih ponudb, od 9. do 11. ure, vsak torek in
četrtek, in sicer na Tržaški 19 v Ljubljani, po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo
Jano Zupančič, soba 405, tel. 478-80-14.
8. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb: ponudbe
je potrebno predložiti do vključno 18. 11.
2004.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19 – vložišče,
soba 21/1, 1000 Ljubljana, skrbnica Majda
Pachole Skubic, univ. dipl. prav.
9. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki
so vezani na ponudbo najmanj do 31. 1.
2005.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 11. 2004
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-

Št.

met, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – ﬁzične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotograﬁjo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Št. 1405/2004
Ob-28553/04
Agencija za trg vrednostnih papirjev objavlja
preizkus strokovnih znanj,
potrebnih za opravljanje poslov
borznega posrednika
Agencija za trg vrednostnih papirjev na
podlagi 9. člena Sklepa o določitvi programa
in načina opravljanja preizkusa strokovnih
znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika in člana uprave družbe
za upravljanje (Ur. l. RS, št. 6/00), objavlja
datum in kraj preizkusa ter druge podatke,
povezane z opravljanjem preizkusa strokovnih znanj.
Preizkus strokovnih znanj, potrebnih za
opravljanje poslov borznega posrednika,
bo potekal v prostorih Pravne fakultete v
Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana (predavalnica št. 3 v prvem nadstropju), v torek,
14. decembra 2004 ob 13. uri.
Literatura, ki se nanaša na preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika:
Sklop 1: predpisi, ki se nanašajo na poslovanje v Republiki Sloveniji:
1. Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.
l. RS, št. 56/99, 86/04),
2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02,
42/04),
3. Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29//94, 45/94, 82/94, 20/98,
32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00,
45/01):
– delniška družba (1. do 24. člen, 29. do
66. člen, 169. do 398. člen, 460. do 495.
člen, 510. do 545. člen),
4. Zakon o prevzemih (Ur. l. RS, št.
47/97, 56/99),
5. Zakon nematerializiranih vrednostnih
papirjih (Ur. l. RS, št. 23/99),
6. Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št.
83/01):
– sklenitev pogodbe (15. do 33. člen),
– vrednostni papirji (212. do 233. člen),
– shranjevalna pogodba (729. do 738.
člen),
– pogodba o naročilu-mandat (766. do
787. člen),
– komisijska pogodba (788. do 806.
člen),
7. Gospodarske pogodbe, Prva knjiga,
Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993:
– prvo poglavje: Uvod (stran 19 do 22),
– drugo poglavje: Pojem, značilnosti in
vrste gospodarskih pogodb (stran 23 do
30),
– tretje poglavje: Sklenitev pogodbe
(stran 31 do 36),
8. Kazenski zakonik RS, poglavje 24,
(Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99).
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Sklop 2: predpisi, ki se nanašajo na poslovanje z vrednostnimi papirji v tujini:
1. Zakon o deviznem poslovanju (Ur. l.
RS, št. 23/99, 35/01):
– poslovanje z vrednostnimi papirji (1. do
32. člen in 39. do 49. člen),
2. Sklep o pogojih in načinu nakupa
vrednostnih papirjev v tujini (Ur. l. RS, št.
50/99, 44/01),
3. Sklep o načinu in pogojih, pod katerimi
nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 50/99, 37/00,
122/00, 4/01, 44/01).
Priporočljiva literatura k 2. sklopu:
1. Evropska direktiva 93/22/EEC, 10. 5.
1993; On investment services in the securities ﬁeld,
2. Evropska
direktiva
85/611/EEC,
31. 12. 1985; On the co-ordination of laws,
regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS).
Sklop 3: pravila in postopki institucij trga
vrednostnih papirjev oziroma izvedenih ﬁnančnih instrumentov:
1. Pravila Ljubljanske borze d.d, Ljubljana,
2. Pravila poslovanja Klirinško depotne
družbe d.d., Ljubljana.
Sklop 4: poznavanje namena, značilnosti in uporabe posameznih vrst vrednostnih
papirjev in ﬁnančnih instrumentov:
1. Osnove ekonomske teorije: PASSTRAK Principles & Practices, General
Securities Representative, Dearborn Publishing, INC; poglavje – Ecomomics page
304 do 317,
2. Trg kapitala v Sloveniji: Finančni instrumenti in njihovi trgi v Sloveniji, Bojana
Novak, Maja Gazvoda in Miran Divjak, GV
2000, strani 1 do 16,
3. Izdaja vrednostnih papirjev: PASSTRAK Principles & Practices, General Securities Representative, Dearborn Financial
Publishing, Inc., strani 111 do 128,
4. Izvedene ﬁnančne oblike in slovenski
ﬁnančni trgi (1): Saša Mohorič, Bančni vestnik 10/97, strani 10 do 16 in Bančni vestnik Izvedene ﬁnančne oblike in slovenski
ﬁnančni trgi (3) 12/97, strani 22 do 28.
Priporočljiva literatura k 4. sklopu:
1. Izvedeni ﬁnančni instrumenti (opcije,
terminske pogodbe): Draško Veselinovič,
Opcije in drugi terminski (izvedeni) ﬁnančni
instrumenti; GV, 1998, poglavja 1 do 6,
2. Investments, William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Prentice-Hall International, Inc.,
3. Bodie, Z. Cane, A & Marcus, A. S.:
Investments, Irwin, Chicago,
4. Varčevanje v domačih in tujih delnicah, Robert Kleindienst, GV, 2001.
Sklop 5: ﬁnančna analiza:
1. Finančni izkazi in analiza poslovanja
podjetja: Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves, Intermediate Financial Management, The Dryden Press,
1999, strani 51 do 103,
2. Osnove vrednotenja vrednostnih papirjev (obveznice, delnice): Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski, Phillip R. Daves,
Intermediate Financial Management, The
Dryden Press, 1999, strani 19 do 42.
Sklop 6: poslovanje investicijskih skladov:
1. Fundamentals of Investing: Lawrence
J. Gitman, Michael D. Joehnk, HarperCollins
Publishers Inc., Seventh Edition, 1998 – poglavje 13; Mutual funds: An Indirect Route to
the Market, (strani 495 do 536).
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Sklop 7: poslovanje s strankami in poslovna etika:
1. Izvajanje naročil, transakcije in poravnava obveznosti iz poslov, sklenjenih za račun strank: Barbara Dolenc, interno gradivo,
februar 2004,
2. Poslovna etika: Investing and Risk Management, Robert Lawrence Kuhn, Robert
Boyden Lamb, Business one Irwin, 1990,
Chapter 8; Ethics for investment bankers,
strani 185 do 203.
Zahteve kandidatov za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, s priloženim potrdilom o plačilu takse, plačane
na transakcijski račun Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 01100-6370164245,
sklic na številko 00 123, sprejema Agencija
za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana, najkasneje do deset dni
pred rokom opravljanja preizkusa strokovnih
znanj. Podrobnejše informacije o preizkusu
strokovnih znanj lahko kandidati dobijo tudi
na spletni strani www.a-tvp.si.
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Št. 2588
Ob-28560/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja dela hladilnice;
b) kraj: Cikava pri Novem mestu, območje Kmetijske zadruge Krka Novo mesto;
c) vrsta nepremičnine: 67/100 parc. št.
2033/2, posl. stavba 2694 m2, dvorišče
4495 m2, vl. št. 1349, k.o. Smolenja vas, (del
hladilnice, z zmogljivostjo 2100 ton).
Izhodiščna cena je 145,956.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Del hladilnice s pripadajočim deležem na
skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna
pravica solastnika.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
6. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 10. 11. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
dela hladilnice na Cikavi – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši
od 30 dni,ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 11. 2004 ob 11. uri,
v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2588
Ob-28562/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča;
b) kraj:Loka pri Zidanem mostu;
c) vrsta nepremičnine: parc. št. 7/3, travnik 3933 m2, parc. št. 7/5, travnik, 47 m2, 7/6,
travnik 246 m2, vl. št. 401, k.o. Loka, (podno
skladišče 2218 m2).
Izhodiščna cena je 154,186.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
6. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 10. 11. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi:
»Ponudba za nakup podnega skladišča
Loka pri Zidanem mostu – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši
od 30 dni,ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 11. 2004 ob 12. uri,
v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2588
Ob-28564/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja dela podnega skladišča;
b) kraj: Maribor, območje Veletrgovine
Koloniale d.d. Maribor, Tržaška c. 39;
c) vrsta nepremičnine: 38/1000 parc.
št. 2909, stavbišče, skladišče 3406 m2, vl.
št. 40, k.o. Ob železnici, (300 m2 podnega
skladišča).
Izhodiščna cena je 19,457.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Del podnega skladišča s pripadajočim
deležem na skupnih napravah predstavlja
idealni solastniški delež, na katerem obstaja
predkupna pravica solastnika.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
6. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije
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Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100- 6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 10. 11. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup podnega skladišča v Mariboru – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra,ne starejši
od 30 dni,ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 11. 2004 ob 13. uri,
v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2588
Ob-28566/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja dela hladilnice;
b) kraj: Nova Gorica;
c) vrsta nepremičnine: 4/100 parc. št.
1201/30, poslovna stavba, 1832 m2, dvorišče 209 m2, vl. št. 1168, k.o. Kromberk, (hladilna celica z zmogljivostjo 150 ton).
Izhodiščna cena je 10,046.000 SIT;
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Del hladilnice s pripadajočim deležem na
skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna
pravica solastnika.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
6. Način in rok plačila
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Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 10. 11. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
dela hladilnice v Novi Gorici – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 11. 2004 ob 10. uri,
v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2588
Ob-28567/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča;
b) kraj: Litija, območje Predilnice Litija;
c) vrsta nepremičnine: parc. št. 1343/17,
dvorišče 2496 m2, parc. št. 1343/37, stavba
1774 m2, parc. št. 1343/69, stavba 30 m2,
parc. št. 1343/77, stavba 24 m2 in parc. št.
1343/80, travnik 147 m2, vl. št. 1004 vse
k.o. Hotič.
Izhodiščna cena je 218,173.000 SIT;
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da od-
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stopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
6. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 10. 11. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
podnega skladišča v Litiji – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 11. 2004 ob 14. uri,
v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2588
Ob-28570/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja dela hladilnice;
b) kraj: Škofja Loka, Trata;
c) vrsta nepremičnine: 1/3 parc. št. 356/3,
stavbišče, poslovna stavba, 1842 m2, vl. št.
962, k.o. Suha, v naravi hladilnica zmogljivosti 500 ton.
Izhodiščna cena je 49,455.000 SIT;
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnin in stroške
prepisa plača kupec.
Del hladilnice s pripadajočim deležem na
skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna
pravica solastnika.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
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Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
6. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 10. 11. 2004, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
hladilnice v Škofji Loki – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 11. 2004 ob 9. uri,
v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-27987/04
Po sklepu rektorja Univerze v Ljubljani z
dne 13. 10. 2004, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za člana
Upravnega odbora Univerze v Ljubljani
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
(OdPUL-1B), Ur. l. RS, št. 79/04 z dne 19. 7.
2004, v drugem odstavku 2. člena določa,
da predstavnika delodajalcev v Upravnem
odboru Univerze v Ljubljani univerza določi
prek javnega poziva v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo
Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna
zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev
Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih
dejavnosti Slovenije (ZDODS), Združenje
managerjev Slovenije in Vlada Republike
Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani v
2. členu med drugim določa, da je Upravni
odbor univerze organ upravljanja in ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
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– štiri predstavnike univerze, od tega tri
iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko
dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni
delavci in visokošolski sodelavci) in enega
predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
2. Univerza v Ljubljani poziva Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico
Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije,
Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti
Slovenije, Združenje managerjev Slovenije
in Vlado Republike Slovenije, da posredujejo predloge kandidatov, ki se jih bo volilo v
Upravni odbor Univerze v Ljubljani.
Na podlagi posredovanih predlogov
bodo elektorji za volitve upravnega odbora,
ki jih določijo članice Univerze v Ljubljani,
na volitvah Upravnega odbora Univerze v
Ljubljani, ki bodo 30. 11. 2004, izvolili enega
člana Upravnega odbora.
Rektor Univerze v Ljubljani bo k izvoljenemu kandidatu pridobil soglasje Vlade
Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
a) Gospodarska zbornica Slovenije,
b) Obrtna zbornica Slovenije,
c) Združenje delodajalcev Slovenije,
d) Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije,
e) Združenje managerjev Slovenije,
f) Vlada Republike Slovenije.
Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij,
navedenih v prvem odstavku te točke.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije predlagatelja. Za
posameznega kandidata mora predlagatelj
predložiti naslednje podatke: ime in priimek,
dan, mesec in leto rojstva, stopnjo izobrazbe,
naziv organizacije, v kateri je zaposlen, stalno
prebivališče, izjavo kandidata, da pristaja na
kandidaturo in kratko utemeljitev predloga.
5. Predloge s podatki iz prejšnjih točk
posredujte na naslov: Univerza v Ljubljani,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za člana Upravnega odbora UL«.
6. Predloge kandidatov za javni poziv je
treba poslati na naslov iz 5. točke poziva do
12. 11. 2004.
Univerza v Ljubljani
Ob-28571/04
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, na podlagi 51. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in
74/98), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), v skladu
z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s ﬁnančnim premoženjem države in
občin (Ur. l. RS, št. 123/03) ter sklepa 15.
seje mestnega sveta Mestne občine Celje z
dne 8. 6. 2004, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo ﬁnančnega premoženja
1. Predmet prodaje je 213.051 delnic oziroma 36,13% delež v družbi Celjski sejem,
d.d., Dečkova 1, Celje.
2. Izklicna cena kapitala v družbi Celjski
sejem, d.d. temelji na ocenjeni tržni vrednosti in znaša 650,000.000 SIT.
3. Izmed nezavezujočih ponudb bodo izbrani ponudniki, ki bodo ponudili:
– najvišjo ceno,
– odkup celega paketa delnic,
– več kupcev, ki bodo s pisnim skupnim
dogovorom dokazali, da kupujejo celoten
paket,

– v primeru več enakovrednih ponudb
bodo imeli prednost tisti, ki opravljajo enako
oziroma podobno dejavnost in imajo ustrezne izkušnje, v primeru več kupcev enega
paketa, vsaj eden izmed kupcev.
4. Zainteresirani lahko dvignejo informacijski memorandum na Mestni občini Celje,
Oddelek za ﬁnance in gospodarstvo.
5. Vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, se zaveže plačati izbrani ponudnik.
6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in ﬁzične osebe, državljani Republike
Slovenije.
7. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zapri ovojnici najkasneje do 5. 11.
2004 do 12. ure na naslov: Mestna občina
Celje, Oddelek za ﬁnance in gospodarstvo,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
stvarnega in ﬁnančnega premoženja Mestne občine Celje, z oznako Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Celjski sejem. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
8. Ponudbi je treba predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 5%
izklicne cene, na transakcijski račun Mestne
občine Celje, št. 01211-0100002855, sklic
na 28 75108-751200710000004 (ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku
pa jo bo vračunal v ceno ob plačilu);
– za ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu RS;
– za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v RS, in ne sme biti starejši kot 30 dni;
– ponudba mora obsegati znesek kupnine, način plačila in rok zapadlosti plačila kupnine ter izjavo prvovrstne banke, da
bo ﬁnancirala nameravani odkup v primeru
morebitnega odloženega plačila kupnine.
Ponudnik mora ponudbi predložiti podatke
o svojem ﬁnančnem položaju (za pravne
osebe izkaz stanja in izkaz uspeha za leto
2003 in 2004 ter obrazca BON1 in BON2)
ter poslovni načrt;
– dokazilo o opravljanju orodne ali enake dejavnosti – sklep sodišča o registraciji,
pisno predstavitev dejavnosti.
9. Primerni kupci bodo pisno obveščeni
do 10. 11. 2004, da imajo možnost pridobitve podrobnih informacij oziroma izvedbe
skrbnega pregleda družbe.
10. Primerni kupci morajo zavezujočo
ponudbo poslati ali oddati na naslov iz točke 7 najpozneje do 17. 11. 2004.
11. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
deleža v kapitalu podjetja je najpozneje pet dni
od izbora najugodnejšega ponudnika. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v osmih
dneh od podpisa pogodbe, razen v primeru
odloženega plačila iz četrte alinee 7. točke.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni najpozneje
v 5 dneh od oddaje zavezujoče ponudbe. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo najugodnejši ob
upoštevanju kriterija iz 3. točke, ob enaki ponudbi pa tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila
celotne kupnine.
13. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji deleža v podjetju Celjski sejmi z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi.
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14. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Oddelku za ﬁnance in gospodarstvo, tel. 03/426-57-48,
Danica Doberšek, univ. dipl. ekon.
Mestna občina Celje
Ob-27938/04
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, objavlja na podlagi 29. in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet javne ponudbe je kompleks
nepozidanih stavbnih zemljišč: parc. št.
2546/206 v izmeri 356 m2; parc. št. 2546/146
v izmeri 1249 m2 in parc. št. 2512 v izmeri
3074 m2 katastrske občine Vipava (»Žagelčev vrt«), namenjene individualni stanovanjski izgradnji. Parcele niso komunalno opremljene, zato jih bo moral kupec opremiti
sam na lastne stroške.
2. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi tega razpisa. Ponudniki morajo oddati ponudbe v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin Žagelčev vrt«.
3. Izklicna cena za prodajo nepremičnin
znaša 8,319.262 SIT. Kupec plača tudi stroške idejne zasnove, parcelacije in cenitve
nepremičnin, kar znaša 534.668 SIT.
4. Ponudniki morajo pred potekom roka
položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Vipava, št.
01336-0100014675.
5. Ponudnikom, ki s ponudbo na razpisu
ne bodo uspeli, bo kavcija vrnjena v roku 30
dni po poteku roka za oddajo ponudb.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino.
O najugodnejšem ponudniku bo odločala
Komisija za vodenje in nadzor postopkov
prodaje premoženja, ki jo je imenoval župan
Občine Vipava.
7. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje točne podatke (ime, priimek,
naslov, davčno številko, št. transakcijskega
računa in naslov banke za vračilo vplačane
kavcije),
– ponudbi je treba priložiti dokazilo o
državljanstvu, priglasitveni list (samostojni
podjetniki), izpis iz sodnega registra (pravne osebe) in potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe),
– potrdilo o plačani kavciji.
8. Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno-kupljeno.
9. Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe (znesek kavcije se všteje v kupnino).
10. Predpisane davčne dajatve na promet z nepremičninami in stroške v zvezi z
vpisom v zemljiško knjigo plača kupec.
11. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
12. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta prodaje so dostopni na Občinski upravi občine Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava, tel. 05/364-34-10 (kontaktna
oseba: tajnik občine Jože Papež). Ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi.
Občina Vipava

Št.
Ob-27939/04

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, objavlja na podlagi 29. in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet javne ponudbe je nepozidano stavbno zemljišče: parc. št. 452/3 v izmeri 195 m2 in parc. št. 452/4 v izmeri 769 m2
(namenjena individualni stanovanjski izgradnji), katastrska občina Slap. Parceli nista komunalno opremljeni, zato ju bo moral kupec
opremiti sam na lastne stroške.
2. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi tega razpisa. Ponudniki morajo oddati ponudbe v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine v k.o. Slap«.
3. Izklicna cena za prodajo nepremičnine znaša:
– 655.200 SIT za parcelo št. 452/3 k.o.
Slap,
– 2,583.840 SIT za parcelo št. 452/4 k.o.
Slap.
4. Kupec plača tudi davek na promet nepremičnin in vse ostale stroške, ki se nanašajo na prodajo nepremičnine. Kupec plača
tudi stroške idejne zasnove, parcelacije in
cenitve, kar znaša 265 SIT/m2.
5. Ponudniki morajo pred potekom roka
položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Vipava, št.
01336-0100014675. Ponudnikom, ki s ponudbo na razpisu ne bodo uspeli, bo kavcija
vrnjena v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.
6. Prednost pri izbiri ponudnika bodo
imeli:
– ponudniki – mlade družine, ki bi s pozidavo navedene parcele rešile svoj stanovanjski problem,
– ponudniki – ki s svojim prostovoljnim
delom pomembno prispevajo k delovanju in
razvoju Krajevne skupnosti Slap (upoštevano bo mnenje Sveta KS Slap),
– ponudniki – ki bodo ponudili višjo kupnino.
O najugodnejšem ponudniku bo odločala
Komisija za vodenje in nadzor postopkov
prodaje premoženja, ki jo je imenoval župan
Občine Vipava.
7. Pogoji javne ponudbe:
– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje točne podatke (ime, priimek,
naslov, davčno številko, št. transakcijskega
računa in naslov banke za vračilo vplačane
kavcije),
– ponudbi je treba priložiti dokazilo o
državljanstvu, priglasitveni list (samostojni
podjetniki), izpis iz sodnega registra (pravne osebe) in potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe),
– potrdilo o plačani kavciji.
8. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno-kupljeno.
9. Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe (znesek kavcije se všteje v kupnino).
10. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
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11. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta prodaje so dostopni na Občinski upravi občine Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava, tel. 05/364-34-10 (kontaktna
oseba: tajnik občine Jože Papež).
Občina Vipava
Št. 40319/2004

Ob-28019/04

Javna ponudba
za najem lokala na Mengeški 9 v Trzinu
(bio trgovina)
Naziv in sedež organizatorja: Občina Trzin, Mengeška 9, 1236 Trzin.
Opis predmeta oddaje v najem: lokal velikosti 25,03 m2 z parkirnim mestom št. 10 v
kletni garaži v središču Trzina soseska T3,
namenjen prodaji biološko pridelanih živil.
Vrsta pravnega posla: oddaja v najem z
dobo 5 let z možnostjo podaljšanja se opravi
po postopku javne ponudbe.
Najemnina: mesečna neto najemnina
znaša 10.000 SIT (DDV ni vključen).
Način in rok plačila: Občina Trzin bo najemniku mesečno izstavila račun za plačilo
najemnine z rokom plačila 8 dni.
Kraj in čas zbiranja ponudb: ponudbe
morajo prispeti na naslov Občina Trzin,
Mengeška cesta 9, 1236 Trzin, do srede
10. 11. 2004 ob 13. uri.
Informacije: razpisno dokumentacijo
lahko vsi zainteresirani najemniki dobijo na
vložišču Občine Trzin in na spletnih straneh
Občine Trzin [http://www.obcina-trzin.si].
Dokumentacija je brezplačna. Ogled lokala
bo možen v torek 9. 11. 2004 ob 10. uri.
Pogoji za sodelovanje: posamezni kandidat za najemnika mora komisiji predložiti
paraﬁrano najemno pogodbo ter dokazila o
izpolnjevanju naslednjih pogojev: da ima poplačane vse davčne obveznosti, da ima pozitiven rezultat poslovanja za preteklo leto,
da nima oziroma ni imel v zadnjem letu dni
blokiran račun.
Merilo za izbor: najemnik mora s prodajnim izborom izkazati, da je usposobljen
tekom celega leta zagotavljati prodajni program izključno biološko pridelanih proizvodov certiﬁciranih pridelovalcev. Občina Trzin
bo sklenila pogodbo z najemnikom, ki izpolnjuje pogoje in bo zagotovil najširši izbor
biološko pridelanih proizvodov ceritﬁciranih
pridelovalcev.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve najemne pogodbe, pri
tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški
za prevzem dokumentacije.
Občina Trzin
Št. 40319/2004

Ob-28021/04

Javna ponudba
za najem lokala na Mengeški 9 v Trzinu
(delikatesa Flis)
Naziv in sedež organizatorja: Občina Trzin, Mengeška 9, 1236 Trzin.
Opis predmeta oddaje v najem: lokal velikosti 133,75 m2 v središču starega Trzina
– v stavbi Občine Trzin, namenjen prodaji
živil.
Vrsta pravnega posla: oddaja v najem z
dobo 5 let z možnostjo podaljšanja se opravi
po postopku javne dražbe.
Izklicna najemnina in znesek višanja: izklicna cena za mesečno neto najemnino
znaša 125.000 SIT (DDV ni vključen). Višanje bo mogoče v zneskih po 5.000 SIT.
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Način in rok plačila: Občina Trzin bo najemniku mesečno izstavila račun za plačilo
najemnine z rokom plačila 8 dni.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v sredo
10. 11. 2004 ob 11. uri v prostorih Občine
Trzin na Mengeški 22 v Trzinu.
Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 750.000 SIT in predstavlja znesek polletne izklicne najemnine.
Kavcija mora biti vplačana na transakcijski
račun Občine Trzin št.: 01386-0100001846
s pripisom »za dražbo« do 9. 11. 2004 do
13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim ponudnikom vrnjena dan po izvedeni dražbi.
Vplačana kavcija bo pri izbranemu ponudniku poračunana pri obračunih najemninah od
začetka najemnega obdobja do obračunov v
višini vplačane kavcije.
Informacije: razpisno dokumentacijo
lahko vsi zainteresirani najemniki dobijo na
vložišču Občine Trzin in na spletnih straneh
Občine Trzin [http://www.obcina-trzin.si].
Dokumentacija je brezplačna. Ogled lokala
bo možen v torek 9. 11. 2004 ob 10. uri.
Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno
po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti
na Občino Trzin, Mengeška cesta 9, 1236
Trzin, s pripisom »za dražbo« najkasneje do
8. 11. 2004 do 13. ure. Poleg prijave mora
posamezni dražitelj do začetka dražbe za
sodelovanje na dražbi komisiji predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev: da
ima poplačane vse davčne obveznosti, da
ima pozitiven rezultat poslovanja za preteklo
leto, da nima oziroma ni imel v zadnjem letu
dni blokiran račun, da je poravnal kavcijo za
sodelovanje na dražbi, da je paraﬁral najemno pogodbo.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve najemne pogodbe, pri
tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški
za prevzem dokumentacije.
Občina Trzin bo sklenila pogodbo z najemnikom, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi ponudil najvišjo najemnino.
Občina Trzin
Št. 40319/2004

Ob-28023/04

Javna ponudba
za najem lokala na Ljubljanski 85 v
Domžalah (delikatesa Vele)
Naziv in sedež organizatorja: Občina Trzin, Mengeška 9, 1236 Trzin.
Opis predmeta oddaje v najem: lokal velikosti 107,75 m2 v središču Domžal, namenjen prodaji živil.
Vrsta pravnega posla: oddaja v najem z
dobo 5 let z možnostjo podaljšanja se opravi
po postopku javne dražbe.
Izklicna najemnina in znesek višanja: izklicna cena za mesečno neto najemnino
znaša 325.000 SIT (DDV ni vključen). Višanje bo mogoče v zneskih po 5.000 SIT.
Način in rok plačila: Občina Trzin bo najemniku mesečno izstavila račun za plačilo
najemnine z rokom plačila 8 dni.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v sredo
10. 11. 2004 ob 9. uri v prostorih Občine
Trzin na Mengeški 22 v Trzinu.
Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 1,950.000 SIT in predstavlja znesek polletne izklicne najemnine.
Kavcija mora biti vplačana na transakcijski
račun Občine Trzin št.: 01386-0100001846
s pripisom »za dražbo« do 9. 11. 2004 do
13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim ponudnikom vrnjena dan po izvedeni dražbi.
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Vplačana kavcija bo pri izbranemu ponudniku poračunana pri obračunih najemninah od
začetka najemnega obdobja do obračunov v
višini vplačane kavcije.
Informacije: razpisno dokumentacijo
lahko vsi zainteresirani najemniki dobijo na
vložišču Občine Trzin in na spletnih straneh
Občine Trzin [http://www.obcina-trzin.si].
Dokumentacija je brezplačna. Ogled lokala
bo možen v torek 9. 11. 2004 ob 10. uri.
Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno
po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti
na Občino Trzin, Mengeška cesta 9, 1236
Trzin, s pripisom »za dražbo« najkasneje do
8. 11. 2004 do 13. ure. Poleg prijave mora
posamezni dražitelj do začetka dražbe za
sodelovanje na dražbi komisiji predložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev: da
ima poplačane vse davčne obveznosti, da
ima pozitiven rezultat poslovanja za preteklo
leto, da nima oziroma ni imel v zadnjem letu
dni blokiran račun, da je poravnal kavcijo za
sodelovanje na dražbi, da je paraﬁral najemno pogodbo.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve najemne pogodbe, pri
tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški
za prevzem dokumentacije.
Občina Trzin bo sklenila pogodbo z najemnikom, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi ponudil najvišjo najemnino.
Občina Trzin
Št. 420-08-10/2004-0509
Ob-28174/04
Na podlagi 16. člena Statuta občine Krško (Ur. l. RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo), 46. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega sveta
občine Krško, št. 420-08-26/2003-0509, ki
je bil sprejet na 8. redni seji Občinskega
sveta občine Krško dne 26. 6. 2003, Občina
Krško, ki jo zastopa župan Franc Bogovič,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so tri gradbene parcele za poslovne in poslovno proizvodne
objekte:
1. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 2045/5 – neplodno v izmeri 1784 m2,
ki je vpisano v zemljiškoknjižnem vložku
št. 1058 k.o. Senuše za izhodiščno ceno
6,694.816,80 SIT;
2. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 2045/6 – neplodno v izmeri 7172 m2,
ki je vpisano v zemljiškoknjižnem vložku
št. 1058 k.o. Senuše za izhodiščno ceno
26,914.364,40 SIT;
3. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 2045/7 – neplodno v izmeri 3742 m2,
ki je vpisano v zemljiškoknjižnem vložku
št. 1058 k.o. Senuše za izhodiščno ceno
14,042.603,40 SIT.
V ceni ni vključen 20% davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec.
II. Zemljišče se prodaja po načelu videno-kupljeno.
Lokacija zemljišč je južno od mesta Krško, na desnem bregu reke Save, v območju gramoznice. Komunalna opremljenost kolektivne rabe obsega asfaltirana cestna telesa. V neposredni bližini se nahajajo poslovni
objekti, gramoznica, proizvodnja betonskih
izdelkov in konstrukcij. V širši okolici se nahajajo kmetijska zemljišča. Pomembnejši

javni objekti (avtobusna in železniška postaja, pošta, banka) so oddaljeni 5 km. Dostop
je urejen z asfaltirane ceste in dobro viden.
Komunalne opremljenosti individualne rabe
ni, vendar obstaja v okolici kot vodovod, kabelska elektrika, trafo postaja, telefon.
Predmeti prodaje imajo status nezazidanega stavbnega zemljišča oziroma gradbene parcele. Zemljišča so opredeljena kot
stavbna, namenjena proizvodnim dejavnostim.
Zemljišča, ki so predmet prodaje so delno
komunalno opremljena. V programu opremljanja, ki bo izdelan in sprejet bo določen
obseg izgradnje potrebne komunalne infrastrukture ter rok in ﬁnanciranje izgradnje.
Ponudnik bo poleg cene moral pred izdajo gradbenega dovoljenja poravnati strošek komunalnega prispevka po Odloku o
komunalnem prispevku v Občini Krško (Ur.
l. RS, št. 47/99).
III Rok plačila kupnine določi ponudnik v
svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Občine Krško:
– najkasneje v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško listino 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 Občina
Krško obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
IV Javna ponudbe se bodo sprejemale
od objave javne ponudbe do vključno dne
8. 11. 2004 do 12. ure na naslovu Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne in druge navedene pogoje in bodo pravočasno prispele
v zaprti in pravilno označeni kuverti: »Ne odpiraj! Ponudba za odkup gradbene parcele.«
Odpiranje ponudb bo potekalo dne 9. 11.
2004 v prostorih Občine Krško z začetkom
ob 12. uri. Ponudbe pod izklicno ceno ne
bodo upoštevane.
V. Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno,
– navedbo zaporedne številke predmeta
prodaje,
– program dejavnosti, ki vsebuje opis dejavnosti in število zaposlenih,
– izpis iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ni starejši od šestih mesecev od
zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe in potrdilo o državljanstvu za ﬁzične
osebe,
– dokazilo o plačilu varščine,
– potrdilo Davčne uprave v izvirniku ali
overjeni kopiji, da ima ponudnik plačane vse
davke in prispevke,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
VI. Ponudniki morajo do zaključka postopka javne ponudbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za posamičen
predmet prodaje na podračun EZR Občine Krško, odprt pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije
sklicevati na posamičen predmet prodaje
(navedba zaporedne številke predmeta pro-
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daje). Varščina bo neuspelim ponudnikom
vrnjena brez obresti v osmih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa
bo upoštevana pri plačilu kupnine.
VII. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnemu
razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
VIII. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejših ponudnikov bo komisijska.
Merila za izbor ponudnika so cena in
dejavnost. Prednost pri pridobitvi stavbnega
zemljišča imajo ponudniki, ki bodo ponudili
višjo ceno od izhodiščne, ki bodo z dejavnostjo omogočili odprtje več delovnih mest,
ki bodo na pridobljenem zemljišču opravljali
proizvodno dejavnost, ki bodo s programom
utemeljili hitrejšo realizacijo, ki bodo preselili
motečo dejavnost iz urbanega območja, ki
bodo razširjali dejavnost na lokaciji.
IX. V primeru več pravilno in pravočasno
prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih vlog, župan določi, da se
izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo
za isto parcelo.
X. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnemu razpisu, in sicer v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejših ponudnikov.
XI. Izbrani ponudniki so dolžni skleniti
pogodbo najkasneje v roku 15 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.
XII. Občina Krško si pridržuje pravico, da
z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi.
XIII. Pogoji iz tega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji zemljišča.
XIV. Stroške sklenitve pogodbe, davek
na dodano vrednost, stroške notarske storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec stavbnega zemljišča.
XV. Občina Krško si obdrži predkupno
pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča in služnostno pravico za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture ter zgrajeno javno komunalno infrastrukturo. Omejitve lastninske pravice se vpišejo
v zemljiško knjigo.
XVI. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Oddelku za
urejanje prostora in varstvo okolja, referat
za stavbna zemljišča, Občine Krško, tel.
07/49-81-297 vsak dan od 8. do 12. ure.
Občina Krško
Ob-27990/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, St 35/2004 z
dne 11. 10. 2004, nad stečajnim dolžnikom
»Gostinstvo Laznik«, Mirko Laznik s.p. – v
stečaju, Lačja vas 22, 3331 Nazarje, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje
1. Premičnine – rjuhe, odeje, prevleke
in brisače, vse po cenitvenem seznamu od
zap. št. 1 do 11.

Št.

Premoženje pod točko 1 se prodaja v
kompletu za izklicno ceno 61.975 SIT. Varščina znaša najmanj 10% izklicne cene.
2. Premičnine – kuhinjska posoda, razni
gostinski inventar, škropilnica in vrtna kosilnica, vse po cenitvenem seznamu od zap.
št. 12 do 78.
Premoženje pod točko 2 se prodaja v
kompletu za izklicno ceno 190.525 SIT. Varščina znaša najmanj 10% izklicne cene.
3. Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki skupno znašajo 291.918,64 SIT. Seznam terjatev
je naslednji:
3.1 Terjatev do Veplas d.d., Štrbenkova
1, Velenje, v skupni višini 61.400 SIT.
3.2 Terjatev do Kili d.o.o., Kasaze 34,
Petrovče, v skupni višini 24.000,64 SIT.
3.3 Terjatev do Gradis GP Celje d.d.,
Bukovžlak 71, Teharje, v skupni višini
152.208 SIT.
3.4 Terjatev do Politehna d.o.o., Molično
6, Radeče, v skupni višini 54.310 SIT.
Premoženje pod točko 3 se prodaja v
kompletu, izklicna cena za terjatve je znižana za 70% in znaša 87.575,60 SIT. Varščina za nakup terjatev znaša najmanj 10%
izklicne cene.
Premoženje je ocenjeno kot celota s cenitvenim poročilom z dne 6. 9. 2004 in bo
prodano po načelu »videno – kupljeno«. Izklicne cene so v skladu s cenitvenimi poročili stalnega sodnega cenilca in izvedenca
Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž.
Izklicna cena za terjatve je postavljena
v skladu z zbranimi informacijami o kvaliteti
terjatev in dejstvu, da je nekaj teh terjatev
spornih. Vso dokumentacijo je možno videti
po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem. Izklicna cena za nakup terjatev ne
zajema dajatev in morebitnih davščin.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja po posameznih kompletih ali skupaj, po sistemu »videno
– kupljeno in brez jamstev za izterljivost«.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. čl. ZPPSL).
3. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo
v roku 30 dni po prejemu poziva stečajnega
upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa
plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
4. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je
določen v točki 3, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe,
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev.
5. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku in sicer na osnovi Zakona o davku na
dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98). Vse
dajatve in stroške v zvezi z prenosom lastništva mora plačati kupec.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
7. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine,
ki ostane po pokritju varščine od dodatnih
stroškov, nastalih zaradi kupčevega odstopa
od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne
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in ﬁzične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste ﬁzične
osebe, ki so določene v 153. členu prvega,
drugega in tretjega odstavka ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca, njegov točen naslov in ponujeni znesek ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
dokazilo o plačilu varščine potrjene na banki, ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu RS,
pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji
pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje
pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na račun
stečajnega dolžnika, odprt pri Banki Celje
št. računa 06376-0945854968, s pripisom
namena nakazila: varščina za zbiranje ponudb.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega
ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je osem dni
po objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh od poteka roka za
zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najugodnejšim ponudnikom v kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih
pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7 Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje,
s pripisom – Stečajni postopek St 35/2004
– Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu, tel. 03/427-44-80 in GSM 041/652-185.
Dodatne informacije o premoženju in ogled
cenilnega zapisnika je mogoče dobiti v Insolvenčni pisarni v Celju, Ul. XIV. divizije 14/III,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Stečajni upravitelj
Kos Tomaž
Ob-27991/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, St 54/2004 z
dne 11. 10. 2004, nad stečajnim dolžnikom
TOP Impex d.o.o. v stečaju, Črtomirova 7/a,
3000 Celje, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje
1. Premičnine – stroji in oprema za šiviljsko proizvodnjo; to je (krojilna miza, šivalni
stroji 11 kom., likalna miza, likalni kotliček,
regali in razne odlagalne mize, stoli in ostalo), vse po cenitvenem seznamu.
2. Premičnine – zaloga izdelavnega materiala in vzorcev (ostanki sukanca, ostanki
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blaga, ostanki zadrg in trakov ter 100 kosov
različnih vzorcev oblačil) vse po cenitvenem
seznamu.
Premoženje pod 1 in 2 točko se prodaja v kompletu kot celota, izklicna cena
znaša 411.670 SIT. Varščina znaša najmanj 10% izklicne cene.
3. Terjatve dolžnikovih dolžnikov, ki
skupno znašajo 7,939.722,90 SIT. Seznam terjatev je naslednji:
3.1 Terjatev do Birobit d.o.o., Teharska c. 24, Celje, v skupni višini 41.103,70
SIT.
3.2 Terjatev do Fideks, Huga Bradaliča
13, Subotica, v skupni višini 1,306.218,24
SIT.
3.3 Terjatve do Jugotex d.o.o., Kolarska b.b., Smederevo, v skupni višini
6,592.400,96 SIT.
Premoženje pod 3 točko se prodaja v
kompletu, izklicna cena za terjatve je znižana za 70% in znaša 2,381.916,87 SIT.
Varščina za nakup terjatev znaša najmanj
10% izklicne cene.
Premoženje je ocenjeno kot celota s
cenitvenim poročilom z dne 6. 9. 2004.
Izklicne cene so v skladu s cenitvenimi
poročili, ki jih je izdelal stalni sodni cenilec
Zvonko Jezernik, univ. dipl. inž.
Izklicna cena za terjatve je postavljena v skladu z zbranimi informacijami o
kvaliteti terjatev in dejstvu, da je nekaj
teh terjatev spornih. Vso dokumentacijo
je možno videti po predhodnem dogovoru
s stečajnim upraviteljem. Izklicna cena za
nakup terjatev ne zajema dajatev in morebitnih davščin.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja po posameznih kompletih ali skupaj, po sistemu
“videno – kupljeno in brez jamstev za izterljivost”.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. čl. ZPPSL).
3 Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo v roku 30 dni po prejemu poziva stečajnega upravitelja za sklenitev pogodbe,
kupnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.
4. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se dodatno zaračunajo izbranemu
ponudniku, in sicer na podlagi Zakona o
davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št.
89/98).
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 3 točki ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku,
ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od
pogodbe, oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna
soglasja oziroma odobritve in potrdila za
sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin
v skladu z obstoječo zakonodajo.
7. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del
kupnine, ki ostane po pokritju varščine od
dodatnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega odstopa od pogodbe.
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III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne
in ﬁzične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste ﬁzične
osebe, ki so določene v 153. členu I., II.,
in III. odstavka ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponujeni
znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba. Ponudniki morajo ponudbi
priložiti dokazilo o plačilu varščine potrjeno s strani banke, ﬁzične osebe potrdilo o
državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo
sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene
pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt
pri Banki Celje, št. 06000-0945879406,
s pripisom namena nakazila: varščina za
zbiranje ponudb.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je osem dni
po objavi.
2 O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločeno v osmih dneh od poteka roka
za zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najugodnejšim ponudnikom,
v kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali kakorkoli drugače ne
sme ali ne more skleniti kupoprodajne pogodbe
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000
Celje, s pripisom – Stečajni postopek St
54/2004 – Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in
ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju
Kos Tomažu, tel. 03/427-44-80 in GSM
041/652-185.
Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti v Insolvenčni pisarni Celje, Ulica XIV.
divizije 14/III, vsak delovni dan od 8. do
12. ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Stečajni upravitelj
Kos Tomaž
Ob-27943/04
1. Skupščina družbe Tovarna čipk, vezenin in konfekcije Bled d.o.o., s sedežem
Kajuhova cesta 1, Bled, je dne 5. 8. 2004
sprejela sklep o začetku postopka redne
likvidacije nad družbo.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Marko Vidnjevič iz Ljubljane.

3. Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št. Srg 1156/2004 z dne 9. 9.
2004 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Tovarna čipk, vezenin in konfekcije Bled d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem Kajuhova cesta 1, Bled.
4. Upniki družbe Tovarna čipk, vezenin
in konfekcije Bled d.o.o. – v likvidaciji,
s sedežem Kajuhova cesta 1, Bled, se
pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva, prijavijo svoje terjatve
do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih
s priloženimi dokazili o temelju in višini
svojih terjatev pošljejo na naslov Tovarna
čipk, vezenin in konfekcije Bled d.o.o. – v
likvidaciji, Kajuhova cesta 1, Bled.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Tovarna čipk, vezenin in konfekcije
Bled d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem Kajuhova cesta 1, Bled, poziva, da nemudoma
poravnajo svoje obveznosti do družbe v
likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj:
Marko Vidnjevič
Ob-28555/04
Likvidacijski
upravitelj
družbe
SAF-KONTA d.o.o. – v likvidaciji (v nadaljevanju: družba), Pavle Pensa objavlja
poziv upnikom k prijavi terjatev
Edini družbenik družbe, Compagnie
des levures Lesaffre, je dne 8. 6. 2004
sprejel sklep o prenehanju družbe in začetku redne likvidacije. Za likvidacijskega
upravitelja je bil imenovan odvetnik Pavle
Pensa. Sodišče je sklep o začetku likvidacijskega postopka vpisalo v sodni register
dne 21. 7. 2004.
Likvidacijski upravitelj v skladu s
381. členom ZGD poziva upnike, da svoje terjatve do družbe pisno prijavijo v 30
dneh od objave tega poziva na naslov
Odvetniške pisarne Jadek & Pensa d.n.o.
– o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana, z
oznako »prijava terjatev v likvidacijskem
postopku družbe SAF-KONTA d.o.o. – v
likvidaciji«. K prijavi naj priložijo dokazila
o obstoju terjatve.
SAF-KONTA d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
Pavle Pensa
Ob-28557/04
Trgovina in proizvodnja Tomaž Peternel s.p., Struževo 3, 4000 Kranj, preneham z opravljanjem dejavnosti s.p. z dnem
31. 12. 2004.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu ZUP
Št. 2/05-06-02003-37/2004-3 Ob-27948/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
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delovanja društva z imenom: Klub Mušketir,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu v
Ljubljani, Vodovodna cesta 3 a, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Klub Mušketir, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Vodovodna cesta 3 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. 2/05-06-02003-38/2004-4 Ob-27950/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Strelsko društvo Boris Kidrič, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Šmartinska cesta 132, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
– društvu z imenom: Strelsko društvo Boris Kidrič, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Šmartinska cesta 132,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-36/2004-4 Ob-27951/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33.
členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.
65/95, 49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003
z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja
delovanja društva z imenom: Vaterpolo klub
Ljubljana, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Hajdrihova ulica 21, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Vaterpolo klub Ljubljana,
z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Hajdrihova ulica 21, 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. 32017-157/2003
Ob-28197/04
Upravna enota Lenart izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku(Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02), v zvezi s 25.
členom Zakona o dedovanju kmetijskih
gospodarstev(Uradni list RS,št. 70/95) v
zadevi preverjanja izpolnjevanja pogojev
zaščitene kmetije Ploj, Brengova 20, Cerkvenjak, na podlagi pooblastila načelnika
Upravne enote Lenart, št. 10203-139/2004
z dne 1. 4. 2004, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Janezu Ploju, roj. 26. 3. 1938, v Brengovi, neznanega prebivališča, se postavi za-
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časni zastopnik Adolf Ploj, roj. 6. 6. 1941,
stanuje Brengova 20, p. Cerkvenjak.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
to oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-2/2004-4
Ob-28025/04
Pravila Sindikata delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Slovenije, Sindikat Osnovne šole Stogovci, Stogovci 33, Apače, ki so bila z
odločbo št. 028-12/93-03 z dne 21. 5. 1993
vzeta v hrambo pri Občini Gornja Radgona
pod zaporedno številko 20, se vzamejo iz
hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov z dnem 12. 10. 2004.
Št. 114-17/2004-310
Ob-28187/04
Pravila sindikalne podružnice SKEI Slovenske železarne Metal Ravne d.o.o., s
sedežem Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, ki so hranjena pri Upravni enoti
Ravne na Koroškem, na podlagi odločbe
številka 114-5/2004-310, izdane dne 1. 3.
2004 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 15, z dne 1.
3. 2004, se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
Datum izbrisa, 12. 10. 2004 in številka
odločbe, 114-17/2004-310, se vpišejo v evidenco statutov sindikatov na Upravni enoti
Ravne na Koroškem.
Št. 029-4/2004
Ob-28573/04
Republika Slovenija, Upravna enota Krško, izdaja na podlagi drugega odstavka 3.
člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/93), po pooblastilu
načelnika upravne enote šifra 032-4/2004 z
dne 17. 5. 2004, na vlogo Sindikata delavcev trgovine Slovenije, družbe Mercator Dolenjske d.d., Novo mesto, sindikalne skupine
Krško, Cesta krških žrtev 132a, Krško, ki ga
zastopa predsednica Nevenka Hercigonja,
naslednjo odločbo:
I. Sprememba pravil Sindikata delavcev
trgovine Slovenije, družbe Mercator Dolenjske d.d., Novo mesto, sindikalne skupine Krško, z matično številko 1166930, ki
so bila sprejeta dne 27. 9. 2004, se vzamejo v hrambo in vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 73 pri Upravni enoti
Krško.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-41/04-8
Ob-27931/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je dne 12. 10. 2004 na podlagi priglasitve
koncentracije izdal odločbo, s katero je v
skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
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(Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Gradis GP Gradbeno podjetje Jesenice,
d.d., Cesta Franceta Prešerna 5, Jesenice (v nadaljevanju: Gradis GP Jesenice),
Gradis Inženiring, d.d., Letališka 33, Ljubljana (v nadaljevanju: Gradis Inženiring),
in Gradis TEO, Tehnične, ekonomske in
organizacijske storitve, d.d., Šmartinska
134a, Ljubljana (v nadaljevanju: Gradis
TEO) skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s spojitvijo
družb Gradis GP Jesenice, Gradis Inženiring in Gradis TEO v novo družbo Gradis
skupina G, d.d., na podlagi pogodbe o spojitvi z dne 30. 6. 2004, s katero družbe, ki se
spajajo, prenašajo vse svoje premoženje,
premičnine in nepremičnine z vsemi pravicami in obveznostmi na novo družbo Gradis
skupina G, d.d., kar pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila prve alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Udeleženke koncentracije so dejavne v
sektorju gradbeništva. Na podlagi podatkov
iz priglasitve in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja, da v zadevi priglašene
koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence. Koncentracija ne bo ustvarjala oziroma
krepila prevladujočega položaja, ki bi hkrati
pomenil zmanjšanje ali onemogočanje učinkovite konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-24/2004-33
Ob-28186/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede koncentracije
družb Tovarna olja Gea, d.d., Trg svobode
3, Slovenska Bistrica, in Oljarica, tovarna
olja Kranj, d.d., Britof 27, Kranj, na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99 in 37/04) odločil, kot sledi iz
izreka:
Urad priglašeni koncentraciji podjetij Tovarna olja Gea, d.d., Trg svobode 3, Slovenska Bistrica, in Oljarica, tovarna olja Kranj,
d.d., Britof 27, Kranj, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-28354/04
Ime javnega glasila: Radio Tempo.
Izdajatelj: Radio Tempo, Matjaž Jeršič
s.p., Polzela 131, 3313 Polzela.
Naslov: Polzela 131, 3313 Polzela.
Viri ﬁnanciranja: prihodki iz poslovanja.
Lastništvo: 100%: Radio Tempo, Matjaž
Jeršič s.p., Polzela 131, 3313 Polzela.
Ob-28574/04
Izdajatelj: ČZP Večer d.d.
Ime medijev: Večer, 7*dni, Naš dom in
Vroči Kaj.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu:
– Delo prodaja, d.d., Dunajska cesta 5,
Ljubljana (6,94%),
– Infond Holding, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (36,37%),
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– Infond ID investicijska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (14,98%),
– Leykam Hoče, d.o.o., Miklavška c. 61,
Hoče (27,14%),
– Slovenska odškodninska družba, d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana (10%).

Objave
gospodarskih družb
Ob-28203/04
V skladu s 55. členom statuta, družba
Iskra Avtoelektrika d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, obvešča delničarje:
Družba je 14. 10. 2004 prejela dovoljenje
Agencije za trg vrednostnih papirjev za organizirano trgovanje z delnicami.
Delnice bodo uvrščene na prosti trg najkasneje v roku 8 dni po prejetju dovoljenja
Agencije za trg vrednostnih papirjev.
Obveščanje delničarjev in javnosti v skladu z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev
in pravili borze bo družba izvajala izključno preko SEOnet Ljubljanske borze d.d.
(http://seonet.ljse.si) in na svoji spletni strani (www.iskra-ae.com) v rubriki Informacije
za delničarje.
Iskra Avtoelektrika d.d.,
Šempeter pri Gorici
Uprava družbe
Ob-28739/04
Direktor družbe Interpart, trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o., Cesta
na Brdo 49, Ljubljana (v nadaljevanju: Interpart, d.o.o.) na podlagi 533.f člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja naslednje
besedilo:
1. Dne 14. 10. 2004 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, predložen Oddelitveni načrt
družbe Interpart, d.o.o.
2. Na sedežu družbe Interpart, d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, Ljubljana, je od objave
tega obvestila do 14. 11. 2004 v času od
8. do 12. ure, na vpogled Oddelitveni načrt
družbe Interpart, d.o.o., letno poročilo družbe Interpart, d.o.o., za zadnja tri leta, vmesna bilanca stanja družbe Interpart, d.o.o.
po stanju na dan 30. 6. 2003 in poročilo o
reviziji ustanovitve nove družbe.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Interpart, d.o.o.
direktor
Mitja Veršič

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-28219/04
Bramac strešni sistemi d.o.o., Dobruška
vas 45, 8275 Škocjan, objavljamo sklep
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala
za 660,000.000 SIT. Osnovni kapital bo po
zmanjšanju znašal 250,000.000 SIT.
Pozivamo upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Bramac strešni sistemi d.o.o., Škocjan
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Št. 307/2004
Ob-28380/04
Družba Gozdno gospodarstvo Celje d.d.,
Ljubljanska cesta 13, Celje, vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča v Celju, vl. št.
1/00431/00, na podlagi 350. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je posledica hkratnega povečanja in
zmanjšanja za 381,486.000 SIT, tako da
ostane osnovni kapital v višini 127,162.000
SIT nespremenjen.
S tem oglasom se poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala terjatve ali pa zagotovila varščino za
poplačilo terjatev.
GG Celje d.d.
uprava

Sklici skupščin
Ob-28385/04
Preklic
Uprava družbe Pulsar holding d.d. preklicuje sklic skupščine družbe za dan 25. 10.
2004 ob 12. uri.
Uprava družbe sklicuje skupščino z razširjenim dnevnim redom za dan 23. 11. 2004
ob 12. uri.
Pulsar holding d.d.
direktor
Marko Vavpetič
Ob-28386/04
Direktor družbe Pulsar holding d.d.
Ljubljana, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 9.3. točke Statuta
Pulsar holding d.d., Ljubljana, sklicuje
14. sejo skupščine,
ki bo dne 23. 11. 2004 ob 12. uri na
sedežu družbe; Štefanova 13a, 1000 Ljubljana.
Uprava predlaga skupščini naslednji
dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine Ivana Pajka in preštevalko glasov Ireno Lavrič. Seji prisostvuje
notarka Nada Kumar.
2. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic.
Predlag sklepov:
a) V skladu z osmo alinejo, prvega odstavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah, skupščina družbe pooblašča upravo, da v obdobju 18 mesecev pridobiva lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala,
po nakupnih cenah med najmanj 650 SIT
in največ 1.300 SIT za delnico, z namenom
omogočiti uresničitev interesov delničarjev v
smislu unovčitve svojih delnic.
b) Skupščina pooblašča upravo družbe,
da umakne lastne delnice brez nadaljnjega
sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
c) Skupščina pooblasti nadzorni svet
družbe, da uskladi besedilo statuta družbe
v skladu z zmanjšanjem osnovnega kapitala
družbe.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pretekom mandata za člana nadzornega sveta Gorazda Borštnarja. Skupščina za
člana nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki začne teči z dnem imenovanja
na skupščini, ponovno imenuje Gorazda
Borštnarja.
Glasovanje
Skladno s točko 9.1. Statuta družbe Pulsar holding d.d., Ljubljana število glasov
posameznega delničarja določajo glasovi
delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v
njihovi lasti 10 dni pred sejo skupščine. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za sejo
skupščine v prostorih zasedanja skupščine
eno uro pred pričetkom seje. Udeležence
pozivamo, da na sedež družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje
tri dni pred sejo skupščine, to je do 20. 11.
2004.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu družbe Pulsar holding d.d., Štefanova
13a, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in
12. uro od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja le-te.
Pulsar holding d.d.
direktor
Marko Vavpetič
Št. 27/2004
Ob-28185/04
Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Alpinum, Turistično podjetje, d.d.,
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero, uprava
sklicuje
izredno skupščino
družbe Alpinum, Turistično podjetje,
d.d., Ribčev laz 50, Bohinjsko jezero,
ki bo v torek, dne 30. 11. 2004 ob 11. uri
v prostorih hotela »Bohinj«, Ribčev Laz 45,
Bohinjsko jezero.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Gorazd B.
Južina.
Za preštevalce glasov se izvolijo Vida
Kovačič, Ljudmila Šivic in Mateja Mlakar.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Boris Lepša iz Ljubljane oziroma
njegov namestnik.
2. Sprememba statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: spremenita se točki III.C.
člena III. in točka XLVI.A. člena XLVI Statuta
delniške družbe.
Po spremembi se točka III.C. člena III.
glasi: Sedež družbe je: Celovška cesta 182,
1000 Ljubljana.
Po spremembi se točka XLVI.A. člena
XLVI glasi: Družba objavlja v Uradnem listu
RS vse podatke in sporočila, ki jih je dolžna
objavljati po ZGD ali drugem zakonu in tem
statutu.
Udeležba in pogoji za udeležbo na seji
skupščine
Skupščine se imajo pravico udeležiti in
na njej glasovati delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki le, če so vpisani v
delniško knjigo in, če svojo udeležbo pisno
prijavijo družbi tako, da njihova prijava prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine, to je do 27. 11. 2004
tako, da prijava do tega dne prispe na sedež
družbe.
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Udeležba se prijavi osebno na sedežu
družbe, po telefaksu, telegramu ali s priporočeno pošto.
Pozivamo vse udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identiﬁkacijskim dokumentom in s
podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Pooblaščenci morajo predložiti pisno
pooblastilo, zakoniti zastopniki pa tudi izpis
iz sodnega registra.
Celotno gradivo za skupščino je na vpogled v Hotelu Bohinj, Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero (pri Mlakar Mateji), vsak delavnik
med 9. in 11. uro od dneva objave dalje.
Delničarji, ki želijo, da bi bili njihovi eventualni nasprotni predlogi predhodno objavljeni v skladu z zakonom, morajo predlog
podati v pisni obliki z obrazložitvijo upravi
v roku enega tedna po objavi sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic skupščine naslednji dan od neuspelega zasedanja ob
11. uri v istih prostorih, z enakim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino na zasedanju zastopanega osnovnega kapitala.
Alpinum, d.d.
uprava družbe
Ob-28372/04
Na podlagi 42. člena statuta družbe SŽ –
Projektivno podjetje Ljubljana d.d. uprava
sklicuje
11. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.,
Vilharjeva 16a, Ljubljana,
ki bo dne 24. 11. 2004 ob 13. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Vilharjeva 16a, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Edmund Škerbec,
univ. dipl. inž. gradb., Bogdan Vlajić, inž.
el.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
ugotovi in odobri, da ima družba po stanju
na dan 31. 8. 2004 4.188 lastnih delnic, to
je 14,72% osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe, ki znaša
28,446.000 SIT, se zaradi optimizacije
kapitalske strukture družbe zmanjša za
4,188.000 SIT z umikom 4.188 lastnih delnic, ki so s strani družbe že pridobljene,
v breme drugih rezerv iz dobička. Družba
zmanjšuje osnovni kapital po določilih tretjega odstavka 356. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Po izvedenem zmanjšanju tako osnovni
kapital družbe znaša 24,258.000 SIT in je
razdeljen na 24.258 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
3. Sprememba statuta in sprejem čistopisa statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: na
podlagi sprejetega sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe se spremeni
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prvi odstavek 3. člena statuta tako, da se
po novem glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
24,258.000 SIT in je razdeljen na 24.258
navadnih prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT«.
Skupščina sprejme čistopis statuta družbe.
4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi, da se bo dne 17. 1.
2005 iztekel mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Antun Kezele,
2. Miloš Razpotnik,
3. Ivo Bojc,
4. Danica Jesihar,
za naslednje štiriletno mandatno obdobje
od 18. 1. 2005 dalje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
direktor:
Dušan Zajc, univ. dipl. inž.
Št. 307/2004
Ob-28379/04
Na podlagi 9.5 točke statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Celje d.d.,
Ljubljanska cesta 13, Celje, direktor sklicuje
7. skupščino družbe
Gozdno gospodarstvo Celje d.d.,
ki bo 23. 11. 2004 ob uri 12. uri na Tržaški cesti 2 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
Za predsedujočo skupščini: Branka Neffat.
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Preštevalki glasov: Marjetka Karlin, Marinka Kostešič.
Na seji bo prisoten vabljeni notar Andrej
Škrk.
2. Povečanje osnovnega kapitala.
Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep:
Družba povečuje osnovni kapital po določilih prvega odstavka 334. člena Zakona
o gospodarskih družbah. Osnovni kapital se
poveča v skladu z drugim odstavkom 309.
člena Zakona o gospodarskih družbah in
upoštevaje določbo 338. člena Zakona o gospodarskih družbah glede na stanje v delniški knjigi na dan skupščine tako, da vsaka
obstoječa delnica z nominalno vrednostjo
1.000 SIT pridobi tri nove delnice po nominalni vrednosti 1.000 SIT. Osnovni kapital se
poveča za 381,486.000 SIT. Po povečanju,
ki je posledica tega sklepa, znaša osnovni
kapital družbe 508,648.000 SIT. Povečanje
osnovnega kapitala se izvede z zmanjšanjem
kapitalskih rezerv v vrednosti 172,596.874,85
SIT, z zmanjšanjem rezerv iz dobička v višini
6,813.800 SIT, z zmanjšanjem prevrednotovalnega popravka osnovnega kapitala v vrednosti 194,945.543,50 SIT in z zmanjšanje
dobička leta 2003 v višini 7,129.781,65 SIT.
Vse postavke so razvidne iz vmesne bilance
stanja na dan sklepanja skupščine, ki jo potrdi pooblaščeni revizor, ki tudi sicer revidira
računovodske izkaze družbe.
Po vpisu sklepa o povečanju osnovnega
kapital družbe v register bo družba objavila
poziv delničarjem v skladu z določili 340.
člena ZGD.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala.
Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: zaradi optimizacije kapitalske strukture družba zmanjšuje osnovni kapital na podlagi 347. člena in 350.
člena Zakona o gospodarskih družbah za
381,486.000 SIT. Skupščina se seznani, da
je družba do dneva skupščine poravnala vse
obveznosti, ki so nastale do dneva skupščine, kar potrjuje revizor z vmesno revizijo. V
skladu s 350. členom Zakona o gospodarskih družbah se pozove morebitne druge
upnike, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register in niso bili poplačani
do dneva skupščine, da imajo pravico do
zavarovanja v obliki bančne garancije, če
svoje terjatve prijavijo v šestih mesecih po
objavi. Osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša 127,162.000 SIT. Osnovni kapital
družbe je zmanjšan z dnem vpisa sklepa v
register. Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala prijavita registru uprava in predsednik
nadzornega sveta.
4. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep:
Delniška družba Gozdno gospodarstvo
Celje d.d. se z dnem vpisa preoblikovanja
v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s ﬁrmo: Gozdno gospodarstvo Celje d.o.o., skrajšana ﬁrma: GG
Celje d.o.o., s sedežem: Celje in poslovnim
naslovom: Ljubljanska cesta 13, Celje ter
z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe GG Celje d.o.o., ki je priloga notarskega zapisnika in sestavni del tega sklepa.
Osnovni kapital delniške družbe se v celoti
transformira v osnovni kapital družbe z ome-
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jeno odgovornostjo in znaša 127,162.000
SIT. Dejavnost družbe ostaja po preoblikovanju nespremenjena.
Vsota vseh delnic vsakega delničarja
z nominalno vrednostjo ene delnice 1.000
SIT, kot je razvidno iz knjige delničarjev
na dan skupščine, je enaka poslovnemu
deležu tega družbenika-dosedanjega delničarja. Delničarjem, ki na dan skupščine
niso lastniki najmanj 14 delnic za pridobitev
vsaj enega poslovnega deleža, ki po določbi 410. člena ZGD ne sme biti nižja od
vrednosti 14.000 SIT, se izplača primerna
denarna odškodnina v višini 1.000 SIT za
eno delnico. Tako prevzete delnice s strani družbe se spremenijo v lastni poslovni
delež družbe.
Kolikor za preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo po
tem sklepu ne bodo glasovali vsi delničarji,
bo odločitev sprejeta z večino 9/10 delničarjev.
Družba izjavlja, da tistim delničarjem, ki
nasprotujejo preoblikovanju, preko zapisnika ponuja, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem določene poslovne deleže za
primerno odškodnino.
Sprejme se Družbena pogodba družbe
Gozdno gospodarstvo Celje d.o.o. v predlaganem besedilu, ki nadomesti doslej veljavni statut družbe. Za izdelavo čistopisa
družbene pogodbe glede osnovnih vložkov
in poslovnih deležev pooblašča skupščina
nadzorni svet družbe.
Namesto dosedanjega direktorja, ki se
z dnem sprejema tega sklepa razreši, se
za direktorja družbe imenuje Peskar Janez,
univ. dipl. ek., za obdobje 3 let.
Mandat članov nadzornega sveta delniške družbe traja do vpisa preoblikovanja v
sodni register.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago na sedežu družbe,
v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, v času od dneva objave sklica do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v 7
dneh od objave sklica.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 19. 11. 2004 in ki bodo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine najavili svojo
udeležbo, priporočeno po pošti ali osebno,
na sedežu družbe. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc.
Skupščina je sklepčna in veljavno odloča
ne glede na število prisotnih delnic.
Gozdno gospodarstvo Celje d.d.
direktor
Janez Peskar, univ. dipl. ek.
Ob-28384/04
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta delniške družbe Kurivo Gorica d.d. sklicuje
uprava
10. skupščino
družbe Kurivo Gorica d.d.,
ki bo dne 25. 11. 2004 ob 8. uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Grčna 1.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, veriﬁkacijsko komisijo ter imenuje notarko v skladu s predlogom uprave.
Ugotovi se sklepčnost delničarjev in zastopanega kapitala.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic skladno s 7. točko prvega
odstavka 240. člena Zakona o gosodarskih
družbah.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta se zaradi optimizacije osnovni kapital
družbe zmanjša z umikom 56.496 delnic, ki
so s strani družbe že pridobljene. Vrednost
kupljenih lastnih delnic znaša 187,594.968
SIT. Osnovni kapital se zmanjša z umikom
56.496 lastnih delnic v vrednosti 187,594.968
SIT v breme rezerv iz dobička.
Znesek, ki ustreza celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic in sorazmerni delež prevrednotovalnega popravka
kapitala se odvede v kapitalske rezerve.
Po umiku lastnih delnic tako osnovni kapital znaša 84,744.000 SIT in je razdeljen na
84.744 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa sklepa o zmanjšanju kapitala v sodni
register.
3. Sprememba statuta in sprejem čistopisa statuta.
Predlog sklepa: na podlagi sprejetega
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe se spremeni prvi odstavek 4. člena
statuta tako, da se po novem glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 84,744.000 SIT in je
razdeljen na 84.744 navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.«
Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Novi Gorici – Grčna 1, od dneva
objave sklica do začetka skupščine, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni pred
skupščino, to je do vključno 22. 11. 2004.
Pooblaščenci delničarjev morajo pri prijavi za
udeležbo in glasovanje na skupščini predložiti tudi pooblastilo za udeležbo in glasovanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic
(drugi sklic).
Kurivo Gorica d.d.
uprava družbe
direktor Egidij Črnigoj
Ob-28411/04
Na podlagi Statuta družbe Casino Maribor, igre na srečo d.d., Glavni trg 1, Maribor
ter skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe sklicuje
VIII. redno sejo skupščine
delniške družbe Casino Maribor, igre na
srečo d.d., Maribor,
ki bo dne 30. 11. 2004, ob 12. uri v prostorih družbe Casino Maribor d.d., Glavni trg
1, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi
skupščine. Izvolijo se predsednik Andrej Ketiš, preštevalka glasov Ajdnik Saša. Skupščini bo prisostvoval notar Bukovič Friderik
iz Maribora.
3. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2003, poročilom nadzornega sveta in sprejem sklepa o podelitvi
razrešnice.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe za leto
2003 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2003
in se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2003.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2004 se imenuje ITEO-Abeceda.
5. Sklep o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe Casino Maribor d.d., se zmanjša za
5,853.858,50 SIT tako, da po novem znaša
260,625.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega
kapitala se izvede z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic iz dosedanjih 25.561,52
SIT na 25.000 SIT.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je uskladitev nominalne vrednosti delnic s
173/2 členom ZGD. Zmanjšan kapital se
uporabi za delno kritje izgube preteklih let.
Zmanjšanje osnovnega kapitala začne veljati z vpisom v sodni register.
6. Sklep o spremembi statuta.
Predlog sklepa: na podlagi sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala se ustrezno spremeni tudi statut družbe v delu, ki
ureja višino osnovnega kapitala in nominalno vrednost delnic. Navedene spremembe
se vnesejo v nov čistopis statuta.
7. Razno.
Uprava družbe Casino Maribor d.d. informira skupščino o poslovanju družbe v
letu 2004.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe Casino Maribor d.d. za člana
nadzornega sveta družbe Casino Maribor
d.d., ki zastopajo zaposlene v družbi Casino
Maribor d.d., imenoval Igorja Ujćiča in Martina Tomažiča.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi pisno najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja skupščine prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo
zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na zasedanju skupščine. Za udeležbo
na zasedanju skupščine se ﬁzične osebe
izkažejo z osebnim identiﬁkacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15 odstotkov zastopanega ka-
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pitala. V primeru, da ne bo moč zagotoviti
sklepčnosti ob prvem sklicu, bo ponovno
zasedanje skupščine na istem kraju čez eno
uro, ko se bo odločalo ne glede na višino zastopanega kapitala.
Casino Maribor d.d.
uprava
Ob-28565/04
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba
d. d., Ljubljana, Slovenska 29, Ljubljana, na
podlagi 284. člena Zakona o gospodarskih
družbah na zahtevo manjšine (Združenja
malih delničarjev MKZ) sklicuje
22. skupščino
delničarjev Mladinske knjige Založbe
d.d., Ljubljana,
ki bo v petek, 26. 11. 2004 ob 16. uri, na
sedežu družbe Mladinska knjiga Založba
d.d., Ljubljana, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, v sejni sobi Modre hiše (v kleti).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
2. Uvrstitev delnic MKZ serije G na organiziran borzni trg Ljubljanske borze – kotacija A.
Rok uvrstitve: do 1. 7. 2005.
3. Vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Predlog sklepa št. 1:
Združenje malih delničarjev MKZ predlaga sprejem sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Dušana Kecmana.
Za preštevalca glasov se izvolita Mateja
Trojanšek in Nina Schlosser.
Seje se bo udeležil notar Miro Košak iz
Ljubljane.
2. Uvrstitev delnic MKZ serije G na organiziran borzni trg Ljubljanske borze – kotacija A.
Rok uvrstitve: do 1. 7. 2005.
Predlog sklepa št. 2:
Združenje malih delničarjev MKZ predlaga sprejem sklepa št. 2:
Uprava je dolžna do 1. 7. 2005 uvrstiti
delnice MKZ serije G na organizirani borzni
trg Ljubljanske borze – kotacija A.
3. Vprašanja delničarjev
Uprava in nadzorni svet družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana dajeta
nasprotni predlog:
a) k predlogu sklepa manjšine delničarjev (Združenja malih delničarjev MKZ) pod
točko 1 dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednico skupščine se izvoli Maja
Praprotnik.
Za preštevalca glasov se izvolita Mateja
Trojanšek in Nina Schlosser.
Seji bo prisostvovala notarka Nevenka
Tory iz Ljubljane.
b) k predlogu sklepa manjšine delničarjev (Združenja malih delničarjev MKZ) pod
točko 2 dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa št. 2:
Uprava je dolžna po predhodnem soglasju nadzornega sveta izvesti postopek
uvrstitve delnic Mladinske knjige Založbe
d.d., Ljubljana – serije G na trg vrednostnih
papirjev Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana najkasneje do konca
leta 2006.

Št.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata delničarjem družbe, da glasujejo za
sprejem obeh predlaganih nasprotnih predlogov.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni
klirinško-depotni družbi, d.d., Ljubljana, na
dan 23. 11. 2004, in ki pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini. Pravico udeležbe in
glasovanja na skupščini lahko uresničujejo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pisna prijava udeležbe mora prispeti
na sedež družbe (Mladinska knjiga Založba
d.d., Ljubljana, tajništvo KPSP, Slovenska
29, 1000 Ljubljana) najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine.
Delničar lahko za glasovanje pooblasti
tretjo osebo s pisnim pooblastilom, ki ga
deponira na sedežu družbe najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.
Skupščina veljavno sklepa, če je na seji
navzočih vsaj 33% glasov zastopanega kapitala. Če v prvem sklicu ni zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 26. 11. 2004, ob 17. uri
na mestu prvega sklica in z istim dnevnim
redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini. Vstop
v sejno sobo bo mogoč samo do 16. ure
oziroma do 17. ure v primeru, da skupščina
ob prvem sklicu ne bo sklepčna.
Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana
uprava

Zavarovanja
SV 1567/04
Ob-27992/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1567/04 z dne
6. 8. 2004, je bilo enosobno stanovanje št.
41, v neto izmeri 41,55 m2, v VI. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Glinškova
ploščad 20, Ljubljana, stoječe na parc. št.
1003, 1002/1 in 1002/2 k.o. Ježica, last kreditojemalca Brana Vukovića ter porokinje in
plačnice Vlaste Sekavčnik Vuković iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z dne
1. 6. 2004 in aneksa k prodajni pogodbi z
dne 29. 6. 2004, sklenjenih s prodajalko Natašo Triler iz Ljubljane, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pripadki.
SV 1293/04
Ob-27993/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1293/04 z dne
6. 7. 2004, je bilo stanovanje št. D.II.16 v I.
nadstropju v izmeri 41,53 m2, s shrambo št.
102 v III. kleti v izmeri 4,03 m2, v stanovanjski stavbi Dunajska cesta 184 in 184A, 1000
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 397/5 in 406/6,
k.o. in dve parkirni mesti št. 187 v II. kleti v
izmeri 11,25 m2 in št. 188 v II. kleti v izmeri
13 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Dunajska cesta 192, 1000 Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 397/6, 406/4 in 407/4, k.o. Občina
Stožice, last kreditojemalca Franca Marija
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Grada iz Ljubljane, na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 21. 6. 2004, sklenjene s prodajalcem Borisom Hadalinom z
Vrhnike, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do kreditojemalke
in solidarne porokinje Andreje Grad, v višini 63.595 CHF v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju na dan plačila, s pripadki.
SV 1455/04
Ob-27994/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1455/04 z dne
26. 7. 2004, je bilo trisobno stanovanje št.
H11 v skupni izmeri 63,70 m2, z identiﬁkacijsko številko 2587/111, v mansardi stanovanjskega objekta Ulica Lili Novy 56, 1000
Ljubljana, vpisanega v register stavb z identiﬁkacijsko številko 2587, stoječega na parc.
št. 2033/72, k.o. Dobrova, last kreditojemalke Hedvike Hanžič iz Šenčurja in solidarnega poroka Primoža Pucherja iz Ljubljane,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. BG
2-H11 z dne 21. 11. 2003 in dodatka št.
1 h kupoprodajni pogodbi št. BG 2-H11 z
dne 19. 7. 2004, sklenjenih s prodajalcem
Eurometall d.o.o., Medvode, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do kreditojemalke in solidarne porokinje
Andreje Grad, v višini 63.595 CHF v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju na dan
plačila, s pripadki.
SV 1200/04
Ob-27995/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1200/04 z dne
23. 6. 2004, je bilo dvosobno stanovanje s
kabinetom št. 1 v izmeri 90,77 m2 v pritličju
večstanovanjske hiše na naslovu Trg Rivoli
3, 4000 Kranj, stoječe na parc. št. 209/3 k.o.
Klanec, last dolžnika Jazbec d.o.o., Sebenje
70, Križe, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 15. 12. 2003, sklenjene s prodajalko
Marijo Stare Kršmanc in potrdila o plačani
kupnini in zemljiško-knjižnega dovolila prodajalke z dne 22. 12. 2003, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20,000.000 SIT, s pripadki.
SV 1809/04
Ob-27996/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1809/04 z dne
24. 9. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št.
20 v skupni izmeri 59,62 m2, v 4. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Celovška
c. 99C, 1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št.
975/1, k.o. Spodnja Šiška, last kreditojemalke Polone Juh iz Ljubljane, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 24. 9. 2004, sklenjene s prodajalcem Dušanom Osolnikom
iz Kranja, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini tolarske
protivrednosti 94.498 CHF po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita, s pripadki.
SV 1565/04
Ob-27997/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1565/04 z dne
6. 8. 2004, je bilo stanovanje št. 22 v izmeri
65,79 m2, ident. št. dela stavbe 4, v pritličju,
s pripadajočim prostorom v kleti, ident. št.
dela stavbe 5 in 6, v večstanovanjski hiši z
ident. št. stavbe 3210, na Šišenski cesti 29
v Ljubljani, stoječi na parc. št. 501/4, k.o.
Zgornja Šiška, last zastavitelja Besirja Ju-
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suﬁja iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 4. 8. 2004, sklenjene s prodajalcema Esmo in Halimom Topuzom iz
Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 69.430
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila, s pripadki.
SV 1337/04
Ob-27999/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1337/04 z dne
9. 7. 2004, je bilo stanovanje št. A10 v neto
izmeri 72,90 m2, v 3. nadstropju s pripadajočo shrambo št. A10 in parkirnim mestom
št. 29 v III. kleti, vse v poslovno-stanovanjskem objektu Kotnikova ulica 27, 1000
Ljubljana, stoječem na parc. št. 2724, k.o.
Tabor, last kreditojemalcev Tine Kapelj in
Vasje Zupana iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 97/04-C1 z dne
7. 7. 2004, sklenjene s prodajalcem Energoplan d.d., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 227.277 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan plačila,
s pripadki.
SV 1216/04
Ob-28000/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1216/04 z dne
24. 6. 2004, je bilo enoinpolsobno stanovanje št. H4 z identiﬁkacijsko številko
2587/104, v skupni izmeri 38,16 m2, v večstanovanjskem objektu na naslovu Ulica
Lili Novy št. 56, 1000 Ljubljana, z identiﬁkacijsko številko stavbe 2587, stoječem
na parc. št. 2033/72, k.o. Dobrova, last
kreditojemalke Irene Matko, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. BG 2-H4 z dne
11. 6. 2004, sklenjene s prodajalcem Eurometall d.o.o., Medvode, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 59.800 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na dan plačila,
s pripadki.
SV 1288/04
Ob-28001/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1288/04 z dne
5. 7. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št.
31 v skupni izmeri 54,41 m2, v 4. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Puhova
ulica 8, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št.
408/55, 408/56, 474/11, 475/10 in 834/11,
katastrska občina Brinje I., last zastavitelja
Darka Merele iz Katarije, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 0599/91 z dne 16. 12. 1991, sklenjene
s prodajalcem Mesto Ljubljana ter dodatka k kupoprodajni pogodbi št. 0599/91 z
dne 27. 9. 1996, sklenjenega s prodajalko
Mestno občino Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
do kreditojemalca Ildarja Rahmatullina in
solidarnega poroka Elze Rakhmatoulline v
višini 60.063 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju na dan plačila, s pripadki.
SV 1465/04
Ob-28002/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1465/04 z dne
26. 7. 2004, je bilo dvosobno stanovanje z
oznako št. B13 neto stanovanjske površine
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59,05 m2, z balkonom v izmeri 2,95 m2, v
skupni prodajni površini 60,50 m2, s pripadajočim kletnim prostorom z oznako
B13 v izmeri 5,45 m2 v prvi garažni kleti,
z identiﬁkacijsko številko 5552/3 in s parkirnim mestom št. II-101 v izmeri 13,23 m2
z identiﬁkacijsko številko 5557/101, vse v
stanovanjskem objektu na naslovu Slamnikarska cesta 3A, 1230 Domžale, stoječem na parc. št. 3980, katastrska občina
Domžale, last kreditojemalca Aleša Zebca in solidarne porokinje Polone Fister, na
podlagi prodajne pogodbe št. K146/04-S z
dne 21. 7. 2004, sklenjene s prodajalcem
PA-KZ, d.o.o., zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
103.030 CHF v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS za CHF na dan plačila,
s pripadki.
SV 1284/04

Ob-28003/04

Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1284/04 z dne
5. 7. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
št. 18, v 4. nadstropju v skupni izmeri
49,20 m2, v stanovanjski hiši na naslovu
Tugomerjeva ulica 18, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 552/19, k.o. Zgornja Šiška,
last solidarnih kreditojemalcev Pie Zemljič
iz Slovenj Gradca in Marka Mandića iz Velenja, na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 6. 2004, sklenjene s prodajalko Katarino Jakopič iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 63.460 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju na dan plačila,
s pripadki.
SV 1170/04

Ob-28004/04

Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1170/04 z dne
18. 6. 2004, je bilo stanovanje št. 2 v I.
nadstropju, s pripadajočo shrambo št. 2 v
pritličju, v skupni izmeri 88,48 m2, v večstanovanjski vili na naslovu Bobenčkova
14, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 724,
725, 726 in 2005/2, k.o. Vič, last Jurija Šifrarja iz Škoﬂjice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 12/03-2004 z dne 7. 4. 2004,
sklenjene s prodajalcem Lesnina inženiring
d.d., Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve do solidarnih dolžnikov Jurija Šifrarja in Tine Jarc
Šifrar iz Škoﬂjice, v višini 83.790 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
na dan plačila, s pripadki.
SV 1715/04

Ob-28005/04

Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1715/04 z dne
6. 9. 2004, je bilo trisobno stanovanje št. 1
v skupni izmeri 76,60 m2, v visokem pritličju
stanovanjskega bloka na naslovu Prešernova 45, 1230 Domžale, ki stoji na parc.
št. 3181 in parc. št. 3182, katastrska občina
Domžale, last posojilojemalca Vitomirja Debeljaka ter solidarne porokinje Mojce Centa
Debeljak iz Ljubljane, vsakega do ½, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 6.
2004, sklenjene s prodajalcem Vojtehom
Burkelco iz Domžal, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT
s pripadki.

SV 1557/04
Ob-28007/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1557/04 z dne
5. 8. 2004, je bilo dvoinpolsobno stanovanje v izmeri 56,74 m2, v III. nadstropju
desno, v stanovanjskem bloku na naslovu
Potrčeva 12, Ljubljana, stoječem na parc.
št. 77/3, katastrska občina Šentpeter, last
Sonje in Franca Pungertnika iz Ljubljane,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
14. 6. 2004, sklenjene s prodajalkama Ireno Kastelic iz Nove Cerkve in Marijo Horvat iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 9,000.000 SIT s pripadki.
SV 1443/04
Ob-28008/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1443/04 z dne
22. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 10 v
skupni izmeri 62,31 m2, v I. nadstropju stanovanjskega objekta Brodarjev trg 12, 1000
Ljubljana, stoječega na parc. št. 1185/2,
1184/3, 1183/2 in 1182/2, vse katastrska
občina Moste, last Radenković Ratiborja in
Ane, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
LA/RR-6/04 z dne 8. 6. 2004, sklenjene s
prodajalcema Arsenić Lazarjem in Nevenko iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 14,540.000 SIT s pripadki.
SV 1442/04
Ob-28009/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1442/04 z dne 22. 7.
2004, je bil poslovni prostor št. 3 v objektu št. 16, v skupni izmeri 45,45 m2 in
skladišče št. 3 v objektu št. 16 v 1. kleti, v
izmeri 42,05 m2, ki se nahajata na naslovu
Štihova ulica 12 (kare III) v Ljubljani ter
garažni boks št. 39, Štihova jug v 1. etaži
v Ljubljani, vse v soseski BS 2/ 1 – Zupančičeva jama, skupaj s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, v lasti Dimog, trgovsko podjetje d.o.o., Štihova ulica 12, Ljubljana, MŠ
5477867, ki ga je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe, zapisane v notarskem
zapisu notarke Zupančič Metke, Vilharjeva
27, Ljubljana, pod opr. št. SV 126-5/01 z
dne 12. 3. 2001, sklenjene med SCT Stanovanjski inženiring d.o.o. Ljubljana, Štihova 26, kot prodajalcem ter zastaviteljem kot
kupcem, ter na podlagi aneksa št. 1 k pogodbi št. 325/01, zapisanega v notarskem
zapisu notarke Metke Zupančič, Vilharjeva
27, Ljubljana, pod opr. št. SV 264-01/01,
sklenjenega med SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., Ljubljana, Štihova 26, kot prodajalcem ter dolžnico in zastaviteljico kot
kupcem, zastavljen v korist upnika BKS
– leasing, d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
25.000 EUR s pripadki.
SV 1832/04
Ob-28010/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1832/04 z dne
28. 9. 2004, je bilo stanovanje št. 12, v
izmeri 53 m2, v II. nadstropju stavbe na
naslovu Krimska 21, Ljubljana, stoječe na
parc. št. 362/6, katastrska občina Trnovsko predmestje, last zastavitelja Gregorja
Završnika iz Ljubljane, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v
višini 7,000.000 SIT s pripadki in v višini
2,500.000 SIT s pripadki.
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SV 1925/04
Ob-28013/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1925/04 z dne
8. 10. 2004, je bil poslovni lokal št. L5 v
izmeri 25,17 m2, v pritličju poslovnega objekta (prizidka) na naslovu Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana, stoječega na parc.
št. 1/9, k.o. Nove Jarše, last zastavnega
dolžnika Bemija d.o.o., Ljubljana, na podlagi pogodbe št. 06/96 – PO/priz. lok. z dne
11. 12. 1996, sklenjene s prodajalcem Gradis Ljubljana p.o. in zemljiškoknjižnega dovolila pravnega naslednika prodajalca, Gradis, GP Ljubljana, d.d., z dne 19. 8. 2004,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT
s pp.
SV 1497/04
Ob-28015/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1497/04 z dne
29. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 8, v izmeri 53,70 m2, v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Reška ulica 15
v Ljubljani, stoječe na parc. št. 1628/1 k.o.
Vič, last kreditojemalca Jovana Bojkovskega in poroka Danijela Tomažiča iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 30. 5. 2003 in aneksa kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 9. 2003, sklenjenih s
prodajalko Alenko Kolar, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 8,000.000 SIT s pripadki.
SV 1510/04
Ob-28018/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1510/04 z dne
29. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 19 v
skupni izmeri 29,19 m2, v 3. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Prušnikova
7 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 926/9, katastrska občina Šentvid, last kreditojemalke
Zine Brkič iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 7. 2004, sklenjene s prodajalko Ivano Žbogar, Murnova 4,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 29.200
EUR s pripadki.
SV 1241/04
Ob-28020/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1241/04 z dne
29. 6. 2004, so bili stanovanje v objektu B
z oznako B-P5 v izmeri 121,20 m2, s terasama v skupni izmeri 3,25 m2, ki se nahaja
v stanovanjski stavbi, Ljubljana, Čebelarska ulica 13, stoječi na parc. št. 1084/3,
k.o. Dravlje in dva garažna boksa v kleti
objekta A z oznako št. 5, v skupni izmeri
27,40 m2, ki se nahajata v večstanovanjski
stavbi, stoječi na parc. št. 1084/7, 1084/8 in
1084/13, k.o. Dravlje ter pripadajoči ustreznih solastninski deleži na skupnih delih in
napravah stavb, kjer se nahajajo stanovanje in garažna boksa ter ustrezni solastninski deleži na zemljišču parc. št. 1084/1,
1084/2, 1084/3, 1084/4, 1084/7, 1084/8 in
1084/13, vse k.o. Dravlje, last zastaviteljev Bojana in Gordane Gorjanc iz Ljubljane, na podlagi pogodbe št. 005/95-drav z
dne 10. 2. 1995, sklenjene s prodajalcem
Razvojnim zavodom Domžale, p.o., 1230
Domžale, Ljubljanska 76, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve

Št.

v višini 101.800 EUR s pripadki in denarne
terjatve v višini 44.600 EUR s pripadki.
SV 1675/04
Ob-28022/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1675/04 z dne
31. 8. 2004, je bilo stanovanje št. 28 v 2.
nadstropju, s pripadajočo enako oštevilčeno kletjo, v skupni izmeri 55,31 m2, v objektu na naslovu Rusjanov trg 10, Ljubljana,
stoječem na parc. št. 1765 k.o. Slape, last
Nagiba in Ramize Dračić iz Litije, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 8. 2004,
sklenjene s prodajalko Muﬁdo Hamulić iz
Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 4,993.690
SIT s pripadki in v višini 5,706.310 SIT s
pripadki.
SV 1437/04
Ob-28024/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1437/04 z dne
21. 7. 2004, je bil poslovni prostor z oznako 8b v izmeri 183,45 m2, v pritličju poslovno-skladiščnega objekta Leskoškova
ulica 12, Ljubljana, stoječega na parc. št.
127/52, k.o. Moste, last dolžnika Eurolux
d.o.o., Leskoškova cesta 12, Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe št. 9966000012
z dne 7. 12. 1999, sklenjene s prodajalcem
Imos, investicijske gradnje, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 56, in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 22. 6. 2004, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 320.000 EUR s pripadki.
SV 1256/04
Ob-28026/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1256/04 z dne
30. 6. 2004, je bilo stanovanje št. 23 v
izmeri 53,17 m2, ki se nahaja v 6. nadstropju, s pripadajočo shrambo št. 23 v
kletni etaži, vse v večstanovanjski stavbi
na naslovu Hudovernikova 2, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 441/7, k.o. Poljansko
predmestje, last kreditojemalca Seada Galijaša, na podlagi prodajne pogodbe z dne
10. 6. 2004, sklenjene s prodajalcem Lejo
Jecelj in Tomažem Habičem, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 54.200 EUR, s pripadki.
SV 1674/04
Ob-28029/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1674/04 z dne
31. 8. 2004, je bilo stanovanje št. 35 v
izmeri 62,31 m2, v III. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Brodarjev trg
4, 1000 Ljubljana, stoječega na zemljišču
parc. št. 1440/2, katastrska občina Moste, last kreditojemalca Andreja Gustinčiča iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 16. 8. 2004, sklenjene s
prodajalkama Zdenko Perša iz Maribora
in Petro Perša iz Ljubljane, zastavljeno v
korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
52.400 EUR s pripadki.
SV 1245/04
Ob-28033/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1245/04 z dne
29. 6. 2004, je bilo stanovanje št. 5, v skupni izmeri 55,56 m2, v II. etaži stanovanjske
hiše na naslovu Cesta maršala Tita 39,
Jesenice, z garažnim mestom št. 29 v ob-
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jektu, stoječem na parc. št. 456/1 in 457
k.o. Jesenice, last kreditojemalke Svetlane
Horvat in zastavitelja Mihe Horvata z Jesenic, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 8. 7. 1998, sklenjene s prodajalcem
Mišom Belingarjem, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,700.000 SIT s pripadki.
SV 1525/04
Ob-28034/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1525/04 z dne
30. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 23 v
skupni izmeri 58,09 m2, v 3. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Prijateljev trg 4, Ribnica, stoječega na parc. št.
43/2 in 43/4, katastrska občina Ribnica, last
kreditojemalca Zlatka ter poroka in plačnika Vinete Jaman iz Ljubljane, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 7. 2004
in dopolnila h kupoprodajni pogodbi z dne
19. 7. 2004, sklenjenih s prodajalko Anico
Benčina iz Ljubljane, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 29.400 EUR s pripadki.
SV 1618/04
Ob-28036/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1618/04 z dne
20. 8. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št.
2A-2s – v bruto izmeri 50,82 m2 površine v
pritličju, kletni prostor št. S12 v bruto izmeri
5 m2 v kleti in eno parkirno mesto št. 4 v
kleti, v objektu A na naslovu Srednje Gameljne 70 ter atrij v izmeri 25 m2 (z začasno
parc. št. 465/9003), vse stoječe na parc. št.
465/1, k.o. Gameljne, last zastavitelja Kandex d.o.o. iz Ljubljane, na podlagi prodajne
pogodbe št. 005 v notarskem zapisu notarja Jožeta Dernovška opr. št. SV – 312/04
z dne 1. 4. 2004 in dodatka k njej, v notarskem zapisu notarja Jožeta Dernovška
opr. št. SV – 312/04-1 z dne 10. 8. 2004,
sklenjenih s prodajalcem Artemia d.o.o.,
Dunajska c. 158, Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 76.000 EUR s pripadki.
SV 1259/04
Ob-28037/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1259/04 z dne
30. 6. 2004, so bili dvoinpolsobno stanovanje št. 7 v mansardi v izmeri 78,57 m2,
kletna shramba št. 7 v izmeri 4,12 m2 in
garaža št. 7 v izmeri 13,60 m2, v skupni
zmeri 96,29 m2, ident. št. 7, v večstanovanjski stavbi Sebenje 1 v Zasipu, 4260 Bled,
ident. št. 00173, stoječi na parc. št. 148/2,
k.o. Zasip, last solidarnega poroka Bojana
Klopčiča iz Ljubljane, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 30. 10. 2003 in dodatka k
njej z dne 29. 6. 2004, sklenjenih s prodajalcem Alpdom, Inženiring d.d., Radovlica, Cankarjeva 1, Radovljica, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 17,740.000 SIT s pripadki.
SV 1502/04
Ob-28038/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1502/04 z dne
29. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 17, v izmeri 63,85 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Glinškova ploščad 22, stoječega na parc.
št. 1001/3, 1002/2 in 1003/1. k.o. Ježica,
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last poroka in plačnika Luke Kogovška iz
Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 10. 5. 2004, sklenjene s prodajalcem
Meserko Matjažem, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
39.800 EUR s pripadki.
SV 1206/04
Ob-28039/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1206/04 z dne
23. 6. 2004, je bilo stanovanje št. 20, v izmeri 57,45 m2 in balkon v izmeri 5,14 m²,
v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Jamova cesta 64, Ljubljana,
stoječega na parc. št. 1689 k.o. Vič, last
kreditojemalca Boštjana Kovača z Bleda,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 23. 6.
2004, sklenjene s prodajalcema Repovš
Mojco in Žigo, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
17,000.000 SIT s pripadki.
SV 1908/04
Ob-28040/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1908/04 z dne
6. 10. 2004, je bilo enosobno stanovanje št. 7 v 1. nadstropju, v skupni izmeri
38,56 m2, s pripadajočo shrambo, v stanovanjski hiši Jakčeva 27, 1000 Ljubljana,
stoječi na parc. št. 741, k.o. Štepanja vas,
last dolžnice Milomirke Lekić, s.p. iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z dne
10. 9. 2004, sklenjene s prodajalko Kristino
Grilc iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.900 EUR s pp.
SV 1400/04
Ob-28041/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1400/04 z dne
16. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 5 v
skupni izmeri 56,20 m2, v 2. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu ulica
Iga Grudna 7, Sežana, ki stoji na parc. št.
6729/1 in št. 6729/3, katastrska občina Sežana, last kreditojemalca Lukančič Petra,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 7.
2004, sklenjene z Novacco Dragico iz Sežane, zastavljeno za zavarovanje denarne
terjatve NLB d.d., Ljubljana, v višini 26.000
EUR, s pripadki.
SV 1242/04
Ob-28042/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1242/04 z dne
29. 6. 2004, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 10 v izmeri 63,25 m2, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Štihova 12, s pripadajočo shrambo št. 10 v
kleti in parkirno mesto št. 41/H1 v kleti stanovanjskega bloka, stoječega na parc. št.
1761/9 k.o. Bežigrad, last kreditojemalke
Alenke Narat iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem
Dragom Perkom iz Ljubljane z dne 13. 5.
2004, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000
EUR s pripadki.
SV 1725/04
Ob-28043/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1725/04 z dne
8. 9. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
št. 16 v izmeri 66,75 m2, v 2. nadstropju,
s pripadajočim kletnim prostorom, v več-
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stanovanjski hiši v Ljubljani, Prušnikova 4,
stoječi na parc. št. 901/13, katastrska občina Šentvid nad Ljubljano, last zastaviteljev
Vlaste in Borisa Petrica iz Murske Sobote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 7.
2004, sklenjene s prodajalcem Boštjanom
Grajzarjem iz Ljubljane in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 3. 9. 2004, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 36.000 EUR s pripadki.
SV 1257/04
Ob-28044/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1257/04 z dne
30. 6. 2004, je bil lokal z oznako KP-12
v kletni pasaži, v izmeri 61,50 m2 in dve
parkirni mesti št. 239 in št. 240 v podzemni
garaži, vse v kompleksu Bežigrajski dvor,
na naslovu Dunajska 56, 1000 Ljubljana,
stoječem na parc. št. 970/28, k.o. Bežigrad, last kreditojemalca Prosen Jožeta,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 5.
2004, sklenjene s prodajalcem Gardenia
Ars Florae d.d., zastavljeno v korist Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 33.600
EUR s pripadki.
SV 1658/04
Ob-28045/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1658/04 z dne
30. 8. 2004, sta bila stanovanje št. B11 v
izmeri 27,87 m2, ID dela stavbe 14, v III.
nadstropju ter shramba št. B 11 v izmeri 4,30 m2, ID dela stavbe 264, v I. kleti,
Kotnikova 25, Ljubljana, ID stavbe 1922,
stoječe na parc. št. 2724, katastrska občina Tabor, last zastaviteljice Tanje Salecl iz
Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 01/03-C1 z dne 12. 2. 2003, aneksa
k njej z dne 2. 8. 2004, sklenjenih z drugo
kupovalko Renato Salecl iz Ljubljane in s
prodajalcem Energoplan d.d. iz Ljubljane,
ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 19. 8.
2004, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 3,130.000
SIT s pripadki ter v višini 5,870.000 SIT s
pripadki.
SV 1173/04
Ob-28046/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1173/04 z dne
21. 6. 2004, so bila parkirna mesta št. 183/1,
last kreditojemalca Janka Strela ter porokinje in plačnice Biserke Strel iz Ljubljane,
št. 156, last kreditojemalca Janka Strela iz
Ljubljane do celote in št. 183, last porokinje in plačnice Biserke Strel iz Ljubljane
do celote, v II. kleti objekta E v Ljubljani, Dunajska cesta 192, stoječega na parc.
št. 407/4, 397/4 in 406/4 k.o. Stožice, pri
čemer sta kreditojemalec ter porokinja in
plačnica lastništvo pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 398/03 z dne 19. 3.
2004, kupoprodajne pogodbe št. 384/03 z
dne 19. 3. 2004 in kupoprodajne pogodbe
št. 386/03 z dne 19. 3. 2004 ter aneksov št.
1 k navedenim kupoprodajnim pogodbam,
sklenjenih s prodajalcem R.E.Z. Inženiring
d.o.o., Kersnikova 10, Ljubljana, zastavljena
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 12.950 EUR s pripadki.
SV 1512/04
Ob-28047/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1512/04 z dne 29. 7.

2004, je bilo stanovanje št. 2 v skupni izmeri
91,64 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe na
naslovu Ljubljanska cesta 37D, Kamnik, stoječe na parc. št. 1386/8, katastrska občina
Podgorje, last kreditojemalca Šercer Milana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
11. 12. 2003 in aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 11. 12. 2003, sklenjenih s
prodajalcem Gramiz Gradbeno podjetje d.d.
Kočevje, Ob Mahovniški c. 11, 1330 Kočevje,
zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, v višini 76.200 EUR s pripadki.
SV 1529/04
Ob-28048/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1529/04 z dne
30. 7. 2004, je bilo stanovanje št. 7 v izmeri
50,86 m2, v pritličju stanovanjske stavbe v
Ljubljani, Gašperšičeva 6, stoječe na parc.
št. 1170, 1169, 1166, 1167, in 1163 k.o.
Moste, last zastavitelja Rajifa Šljivarja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 31-0/1992 in dodatka k
njej, sklenjenih s prodajalko Tovarno tapet
Veta d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 15.750
EUR s pripadki in 14.250 EUR s pripadki.
SV 1461/04
Ob-28049/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1461/04 z dne
26. 7. 2004, so bili trisobno stanovanje št.
S 401 v 4. nadstropju objekta Komenskega ulica 30, v Ljubljani, v dejanski izmeri
76,36 m2, shramba št. S 401 v 2. kleti objekta v izmeri 5,39 m2 in parkirno mesto št.
10 v 1. kleti garažnega objekta z uvozom
iz Komenskega ulice, stoječi na parc. št.
3455, 3456/1, 3459 in 3460, k.o. Tabor,
last solidarnih porokov Aleša Vesnaverja
in Luka Vesnaverja iz Ljubljane, na podlagi
pogodbe št. 2304000084250 z dne 16. 4.
2003 in dodatka k njej z dne 2. 7. 2004,
sklenjenih s prodajalcem Imos, projektiranje, inženiring, tehnično svetovanje in gradnje, d.d. Ljubljana, Dunajska 56, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih
terjatev v višini 9,796.575 SIT s pripadki in
v višini 9,796.575 SIT s pripadki.
SV 1600/04
Ob-28050/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1600/04 z dne
16. 8. 2004, je bilo stanovanje št. N/5 (garsonjera), v 1. nadstropju, v dejanski izmeri: stanovanje 26,15 m2, nepokrit balkon
6,80 m2, shramba št. 12 v kleti objekta v
dejanski izmeri 5,20 m2 in zunanje parkirno
mesto št. 18 v kletni etaži objekta, vse v
večstanovanjskem objektu na naslovu Tacenska 11, Ljubljana, stoječem na parc. št.
1509/1, k.o. Vižmarje, last zastaviteljev Mire
Vlaj iz Ljubljane ter Igorja Konrada iz Trbovelj, na podlagi prodajne pogodbe št. 1091
z dne 17. 12. 2003 ter dodatka št. 1 z dne
20. 7. 2004 k njej, sklenjenih s prodajalcem
LIZ-Inženiring, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, d.d., Vurnikova 2, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000 EUR s pripadki.
SV 1805/04
Ob-28051/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1805/04 z dne
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24. 9. 2004, je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 17 v skupni izmeri 43 m2, v 2.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Mucherjeva 10, 1000 Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 1229/11 in parc. št. 1230/37,
k.o. Ježica, last kreditojemalca Sandija
Drakslerja iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 9. 2004, sklenjene s
prodajalcema Založnik Simono in Ivanom
iz Polhovega Gradca, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini tolarske protivrednosti 67.710 CHF
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita, s pripadki.
SV 1854/04
Ob-28052/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1854/04 z dne
29. 9. 2004, je bilo stanovanje št. 001, v
izmeri 76,34 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Ul. 28. maja 53, Ljubljana, stoječi na
parc. št. 1149/9, k.o. Dravlje, last zastaviteljice Aleše Zupančič iz Ljubljane, na podlagi darilne pogodbe z dne 18. 8. 2004 in
aneksa k njej z dne 24. 8. 2004, sklenjenih z darovalcema Iztokom Stanovnikom z
Vrhnike in Katarino Stanovnik iz Ljubljane
ter tretjepogodbeno stranko Marušo Voh iz
Maribora, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.650
EUR s pripadki.
SV 1680/04
Ob-28053/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1680/04 z dne
31. 8. 2004, je bilo štirisobno stanovanje
št. 5C-4s – v izmeri 147,10 m2 v nadstropju, kletni prostor št. S11 v izmeri 5 m2 v
kleti ter dve parkirni mesti št. 8 in št. 9, v
objektu C na naslovu Srednje Gameljne
št. 69, stoječem na parc. št. 465/1, 464/1
in 465/4, k.o. Gameljne, last zastaviteljev
Leona Žlajpaha in Branke Marinčić iz Ljubljane, na podlagi prodajne pogodbe št. 11
z dne 3. 6. 2004, sklenjene v notarskem
zapisu notarja Jožeta Dernovška opr. št.
SV – 598/04, dodatka k navedeni pogodbi z
dne 31. 8. 2004, sklenjenega v notarskem
zapisu notarja Jožeta Dernovška opr. št.
SV – 598/04-1 ter dodatka št. 2 k navedeni
pogodbi, sklenjenega dne 31. 8. 2004 v
notarskem zapisu notarja Mira Košaka opr.
št. SV 1679/04, sklenjenih s prodajalcem
Artemia, podjetje za ﬁnančni inženiring in
promet z nepremičninami d.o.o., Dunajska
cesta 158, 1000 Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 75.300 EUR s pripadki.
SV 1708/04
Ob-28054/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1708/04 z dne 3. 9.
2004, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št.
5, v skupni izmeri 61,88 m2, s pripadajočo
shrambo št. 5 v kleti, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjskega bloka Cesta 24. junija
80, Ljubljana, stoječega na parc. št. 1107/46
k.o. Črnuče, last kreditojemalca Čampa
Boštjana, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 19. 8. 2004, sklenjene s prodajalcema
Čampa Matejo in Janezom ter zemljiškoknjižnega dovolila Čampa Mateje in Janeza z
dne 19. 8. 2004, zastavljeno v korist upnice
Volksbank - Ljudske banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve do kreditojemalca, v
višini 62.600 EUR, s pripadki.

Št.

SV 1233/04
Ob-28055/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1233/04 z dne
28. 6. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
št. B 22, v 2. nadstropju v neto stanovanjski
površini 49,55 m2, z balkonom 4,35 m2, v
prodajni površini 51,70 m2, s kletnim prostorom št. B 22 v izmeri 5,10 m2, v 2. garažni
kleti in s parkirnim mestom št. II-105 v izmeri 12 m2, v 2. garažni kleti, vse v stanovanjskem objektu na naslovu Slamnikarska
cesta 3A, Domžale, stoječem na parc. št.
3980, k.o. Domžale, last kreditojemalke Cecilije Mandelj, na podlagi prodajne pogodbe
št. K116/04-S z dne 23. 3. 2004, dodatka
št. 1 k cit. pogodbi z dne 8. 6. 2004, sklenjenih s prodajalcem PA-KZ d.o.o. in vknjižbenega dovoljenja prodajalca z dne 8. 6.
2004, zastavljeno v korist upnice Volksbank
- Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve do kreditojemalke,
sokreditojemalca Antona Mandlja ter solidarne porokinje in plačnice Bojane Mandelj,
v višini 34.330 EUR v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju BS, s pripadki.
SV 1516/04
Ob-28056/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1516/04 z dne
30. 7. 2004, je bilo trisobno stanovanje
št. J3 z id. št. 2584/1, v skupni izmeri
84,40 m2, z dvema pripadajočima atrijema
v skupni izmeri 57 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta J z id. št. stavbe
2584, na naslovu Ribičičeva ulica 37, 1000
Ljubljana, stoječega na parc. št. 2033/69,
k.o. Dobrova, last kreditojemalke Barbare
Pikunič, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. BG 2-J3 z dne 20. 6. 2003 in dodatka
št. 1 k cit. pogodbi z dne 27. 7. 2004, sklenjenih s prodajalcem Eurometall trgovina
in inženiring d.o.o. Medvode, zastavljeno
v korist upnice Volksbank - Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve do kreditojemalke, v višini 27.155
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS, s pripadki.
SV 376/04
Ob-28057/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 376/04 z dne
13. 10. 2004, je bilo med drugim stanovanje št. 4, v prvem nadstropju stanovanjskega bloka v Radovljici, Cankarjeva 29, ki
stoji na parc. št. 314/3, stanovanjska stavba, stavbišče v izmeri 243 m2, med drugim
pripisani pri vl. št. 825 k.o. Radovljica, ki
skupaj meri 69,70 m2 in obsega kuhinjo,
dnevno sobo, spalnico, otroško sobo, kopalnico z WC, predsobo (hodnik), balkon
in pripadajoči kletni prostor, označen z isto
tekočo številko kot stanovanje, skupaj s pripadajočim delom skupnih delov stavbe in
skupnih prostorov in naprav, v sorazmerju
vrednosti stanovanjskega objekta ter pripadajočim delom funkcionalnega zemljišča,
na katerem objekt stoji in v času sestave te
listine stanovanje še ni vknjiženo v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, v lasti zastavitelja LAR, d.o.o., podjetje za krovsko kleparska dela, storitve, trgovino, izvoz, uvoz,
Radovljica, enotna identiﬁkacijska številka
5754712, Mošnje 17A, Radovljica, ki ga je
zastavitelj pridobil s kupoprodajno pogodbo
z dne 4. 10. 2004, sklenjeno med navedeno družbo kot kupcem in prodajalcema Mileno Žabert, Kamna Gorica 103 in Dejanom
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Sarko, Cankarjeva 29, Radovljica, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 85.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, skupaj z obrestmi po obrestni meri, ki znaša
ob sklenitvi te pogodbe 5,462% letno in je
sestavljena iz 6-mesečnega Euriborja (trenutno 2,212%) in pribitka v višini 3,250% in
zapade v plačilo v 120 zaporednih mesečnih anuitetah v trenutni višini 920,87 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, pri čemer
prva anuiteta zapade v plačilo dne 1. 12.
2004, zadnja anuiteta pa zapade v plačilo
dne 1. 11. 2014, z morebitnimi zamudnimi
obrestmi, stroški izterjave in vsemi drugimi
pripadki in možnostjo odpoklica kredita, v
okviru skupne hipoteke, kot glavna nepremičnina, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica
v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, enotna
identiﬁkacijska številka 1430564.
SV 377/04
Ob-28058/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 377/04 z dne 14. 10.
2004, je bilo enosobno stanovanje št. 11, v
kletni etaži večstanovanjske hiše Gradnikova 77 v Radovljici, v skupni izmeri 48,20
m2, ki obsega: kuhinjo 2,30 m2, sobo 22,14
m2, sobo 13,12 m2, hodnik 4,13 m2, WC in
kopalnico skupaj 4,34 m2 in klet 2,17 m2 in
stoji na parc. št. 220/95, stavbišče v izmeri
473 m2, ki je označena z identiﬁkacijsko številko 79.ES, stanovanjska stavba v izmeri
473 m2, ki sta pripisani pri vl. št. 1255 k.o.
Radovljica, skupaj s solastnim sorazmernim deležem skupnih prostorov, objektov,
delov in naprav, ki služijo stavbi kot celoti
ter pripadajočim deležem funkcionalnega
zemljišča in pripadajočim zemljiščem parc.
št. 220/95 k.o. Radovljica, in sicer v deležu
– 687/10000, kar je zastaviteljica Zor Barbara pridobila na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 9. 9. 2004, med njo kot
kupovalko in prodajalcem Muzga Darkom,
do celote v lasti zastaviteljice Zor Barbare,
roj. 3. 10. 1975, EMŠO 0310975505390,
stanujoče Pot v Bitnje 08, Kranj, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila kredita, skupaj z obrestmi po obrestni meri,
ki znaša ob sklenitvi te pogodbe 6,166%
letno in je sestavljena iz 6-mesečnega Euriborja (trenutno 2,166%) in pribitka v višini
4% ter zapadlostjo kredita v plačilo v 300
zaporednih mesečnih anuitetah, višina posamezne anuitete pa znaša ob sklenitvi
pogodbe 143,99 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila tako, da anuitete zapadejo
v plačilo vsakega prvega dne v mesecu s
tem, da prva zapade v plačilo dne 1. 12.
2004, zadnja pa dne 1. 11. 2029 in ostalimi
pripadki, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica
v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, enotna
identiﬁkacijska številka 1430564.
SV 1377/2004
Ob-28060/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1377/2004 z dne 14. 10.
2004, je enosobno stanovanje številka 36,
v petem nadstropju večstanovanjskega objekta v Kranju, na naslovu Ulica Tončka
Dežmana 4, ki se nahaja v naselju Plani-
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na S–5, št. objekta C–7, Kranj in stoji na
parc. št. 189/2 k.o. Huje, skupaj v izmeri
32,85 m2, last zastavitelja Sulejmana Avdića, Kalanova ulica 7, Medvode, na temelju
kupoprodajne pogodbe, sklenjene 6. 10.
2004 s prodajalcem Leopoldom Matkovičem, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, matična številka 1430564, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 36.250 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno
mero v višini 6-mesečnega Euriborja, ki
trenutno znaša 2,212% in pribitka v višini 4%, kar ob sklenitvi te pogodbe znaša
6,212%, z odplačilom v 240 zaporednih
mesečnih anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 264,16 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, in zapadejo
v plačilo v enakem časovnem zaporedju,
to je vsakega 1. v mesecu, od katerih prva
zapade v plačilo dne 1. 12. 2004, zadnja pa
dne 1. 11. 2024, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani
upnika 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 522/2004
Ob-28608/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 522/2004 z
dne 13. 10. 2004, je stanovanje last Poš
Dominge in Marjana, v kletni etaži, tlorisne površine 69,50 m2, s pokrito teraso
11,25 m2 in pralnico ter shrambo velikosti
16,13 m2, ki stoji na parc. št. 918/3 vl.
št. 1449 k.o. Konjice kot stanovanjski blok
PB-1, zastavljeno za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,300.000 SIT s pp, v korist
Banke Celje d.d., Celje.
SV 526/2004
Ob-28609/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 526/2004 z
dne 13. 10. 2004, je stanovanje last Smogavc Milana, stanovanje št. 02 v pritličju
v izmeri 61,46 m2, katero predmetno stanovanje je v večstanovanjski hiši Cesta
na Roglo 17B, Zreče, stoječi na parc. št.
114/26 k.o. Zreče, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT
s pp, v korist Banke Celje d.d., Celje.

SV 1350/2004
Ob-28612/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1350/2004 z dne 7. 10.
2004, je trisobno stanovanje številka 6, v
prvem nadstropju stanovanjskega objekta
v Kranju, na naslovu Gubčeva 1, stoječega na parc. št. 103/6 k.o. Huje, skupaj v
izmeri 85,10 m2, last zastaviteljice Mirjane
Simić, Gubčeva 1, Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene 20. 8. 1992
s prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za notranje zadeve in na temelju kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka KR-06/92 z dne 24. 12.
1992 in aneksa št. 1 k prodajni pogodbi št.
KR-06/92 z dne 28. 6. 2002, obe sklenje-
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ni s prodajalko Občino Kranj, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, matična številka 1430564,
za zavarovanje njegove denarne terjatve
v višini 43.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
na dan plačila, z letno obrestno mero v
višini 6-mesečnega Euriborja, ki trenutno
znaša 2,166% in pribitka v višini 2,800%,
kar ob sklenitvi te pogodbe znaša 4,966%,
z odplačilom v 180 zaporednih mesečnih
anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne
pogodbe znaša 339,28 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila in zapadejo v plačilo
v enakem časovnem zaporedju, to je vsakega 1. v mesecu, od katerih prva zapade
v plačilo dne 1. 12. 2004, zadnja pa dne
1. 11. 2019, 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 1368/2004
Ob-28613/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1368/2004 z dne 19. 10.
2004, je stanovanje v prvem nadstropju, v
severovzhodnem delu poslovno stanovanjskega objekta na naslovu Cesta Staneta
Žagarja 30 v Kranju, ki stoji na parc. št.
69, vl. št. 246 k.o. Klanec, v skupni izmeri
59,90 m2, last zastavitelja Zvonka Bandjena, na temelju kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene 25. 5. 1993
s prodajalcem Vodnogospodarskim podjetjem Kranj, zastavljeno v korist upnika Vojteh Dečmana, EMŠO 1801939500304, Tržna ulica 003, Ljubljana, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 27.280 EUR
v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju NLB d.d. Ljubljana, na dan plačila, z letno obrestno mero v višini 2%, z odplačilom
v 12 zaporednih mesečnih anuitetah, od
katerih prva zapade v plačilo dne 19. 11.
2004, zadnja pa dne 19. 10. 2005, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 1435/2004
Ob-28614/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1435/2004 z dne
13. 10. 2004, je bila nepremičnina, triinpolsobno stanovanje št. 16 v III. nadstropju
v izmeri 87 m2 in kletni prostor – shramba št. 16 v izmeri 4,40 m2, v stanovanjski
stavbi v Mariboru, Stantetova ul. 24, zgrajeni na parceli številki 932/1, katastrska
Občina Spodnje Radvanje, s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in napravah stavbe, ki služijo stavbi kot celoti,
kakor tudi na zemljišču na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču, last
dolžnika in zastavitelja Repolusk Bojana,
EMŠO 1106963500331, stanujočega Maribor, Ulica Vita Kraigherja 024 do 1/2 in
zastaviteljice Zdenke Repolusk, EMŠO
1205966505081, stanujoče Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 024, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 10. 2004, sklenjene s
prodajalcem Šek Konradom iz Maribora,

zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banka Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 15,300.000 SIT s
pripadki.
SV 1441/2004

Ob-28615/04

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1441/2004 z
dne 14. 10. 2004, je bil lokal v lasti zastavitelja Milivoja Lazareva, Dogoška cesta
79 B, Maribor, z oznako S3.L.09 v izmeri 75,30 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovnega objekta Betnava 3 v
Mariboru, ki stoji na parcelah št. 837, 836,
835, 832, 832/2, 825/2, 824/2, 827/2, zemljiškoknjižni vložek številka 1077, katastrska občina Tabor, 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
poslovnemu objektu za redno rabo skupnih delov zgradbe, ki ga je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10.
1999, sklenjene med KBM Invest, družba
za investiranje v nepremičnine d.o.o. kot
prodajalcem in zastaviteljem kot kupcem,
zastavljen v korist upnika BKS – leasing,
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000
EUR s pripadki.
SV 1012/04

Ob-28616/04

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1012/04 z dne 15. 10.
2004, je nepremičnina, dvosobno stanovanje
št. 23, v skupni izmeri 58,87 m2, s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 1,32 m2, ki
se nahaja v IV. nadstropju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Cesta proletarskih brigad 81, ki je do celote last Franceta Prešerna, stanujočega Košnica pri Celju 31, Celje,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 25. 10. 1993, sporazuma
o razdružitvi skupnega premoženja opr. št.
SV 49/2000 z dne 20. 1. 2000 in kupoprodajne pogodbe za nepremičnino št. ZK-01/04 z
dne 13. 10. 2004, zastavljena v korist upnice
Raiffeisenbank Strass-Spielfeld, registrirana
zadruga z omejeno odgovornostjo, Hauptstrasse 59, 8472 Strass, Republika Avstrija,
1870793, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika Franceta Prešerna, stanujočega
Košnica pri Celju 31, Celje, do najvišjega
zneska 64.000 EUR s pripadki.
SV 1015/2004

Ob-28617/04

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV 1015/2004
z dne 13. 10. 2004, je lokal št. 1 v pritličju v
izmeri 12,95 m², in stanovanje št. 2/I v izmeri
50,50 m2, s kletno shrambo št. 2 v izmeri
5,3 m2 v pritličju in garaža št. 6 v pritličju v
izmeri 14,55 m2, kar vse se nahaja v objektu
»Vila Magdalena«, ki stoji na parc. št. 1078
k.o. Tabor, last družbe M Plus podjetje za trženje d.o.o., Maribor, Jezdarska 22, matična
št. 5313198, do celote, na temelju prodajnih pogodb št. 4-2/6 in št. 4-1/5, obe z dne
21. 10. 1992, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., za zavarovanje denarne terjatve do najvišjega zneska 11,000.000 SIT.
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SV 558/2004
Ob-28619/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega pri notarki
Zdenki Gustinčič iz Nove Gorice, pod opr.
št. SV 558/2004 z dne 14. 10. 2004, so
bili poslovni prostori v Poslovno trgovskem
objektu »D«, Delpinova 7 a, Nova Gorica,
ki v naravi predstavljajo lokal št. 1.6.16 v
izmeri 18,53 m2 v prvem nadstropju, lokal
št. 1.6.17 v izmeri 18,44 m2 prav tako v
prvem nadstropju ter klet K.5.4. v izmeri
11,59 m2, vse na parc. št. 657/42 in 657/38,
k.o. Nova Gorica, zastavljeni v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
Ljubljana, mat. št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.000 EUR z
obrestmi v višini 6 mesečnega Euriborja +
1,45%, ki dospeva v plačilo v 81 mesečnih
anuitetah, od tega zapade prva anuiteta
31. 12. 2004, zadnja pa 31. 8. 2011.
SV 841/04
Ob-28620/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna
iz Ptuja, opr. št. SV 841/04 z dne 18. 10.
2004, je bilo stanovanje št. 13, v četrti etaži
stanovanjske hiše v Ulici Borisa Kraigherja
37, Ptuj, stoječi na parc. št. 651/1, k.o. Krčevina pri Ptuju, last dolžnice in zastavitelja
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 362-1052/91-14-MZ z dne
9. 12. 1991, sklenjene s prodajalko Občino
Ptuj, zastavljeno v korist upnice Nove KBM
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična
številka 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pripadki.
SV 856/04
Ob-28749/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna
iz Ptuja, opr. št. SV 856/04 z dne 20. 10.
2004, je bilo stanovanje št. 1 v skupni izmeri 92,42 m2, v prvi etaži stanovanjske stavbe, z identiﬁkacijsko številko 4, na naslovu
2325, Kidričevo, Čučkova ulica 7, skupaj z
ustreznim solastniškim deležem na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah
stavbe ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču parc. št. 1011/80, k.o. Lovrenc
na Dravskem polju, last dolžnika na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 9. 2004 in
aneksa številka 1 k kupoprodajni pogodbi
z dne 13. 10. 2004, s prodajalko Špende
Marjeto, EMŠO 040794650504 in kupcem
Krajnc Antonijo, kupoprodajna pogodba z
dne 21. 4. 2002 in kupoprodajna pogodba
o prodaji stanovanja št. 453/STAN z dne
27. 10. 1993, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5,850.000 SIT s pripadki.
SV 1402/04
Ob-28750/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, SV 1402/04 z dne 18. 10. 2004, je
bilo stanovanje št. 12 v 4. nadstropje v stanovanjski stavbi z naslovom Koper, Bernetičeva ul. št. 22 in obsega kuhinjo v površini
11,40 m2, sobo v površini 20,60 m2, sobo v
površini 18,10 m2, sobo v površini 8,05 m2,
hodnik v površini 12,80 m2, kopalnico v površini 4,95 m2 in balkon oziroma teraso v
površini 5 m2 ali skupaj 84,05 m2, stavba
stoječa na parc. št. 239/1, k.o. Semedela, last Mahne Nataše, lastnine pridobljene na podlagi soinvestitorske pogodbe št.
Ž-A/11-3 z dne 13. 2. 1987, kupoprodajne

Št.

pogodbe o prodaji stanovanja št. 13/91 z
dne 11. 11. 1991 in aneksa št. I h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 13/91
z dne 5. 3. 2001, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do prve dolžnice Mahne
Nataše in drugega dolžnika Turk Huberta
v maksimalni višini 7,500.000 SIT glavnice, z obrestno mero v višini 9,26% letno, z
zapadlostjo najkasneje 30. 9. 2005, v korist Volksbank – Ljudska banka d.d., m.š.
5496527, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
c. št. 128a.
SV 3326/2004
Ob-28751/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-3326/2004 z dne
19. 10. 2004, je bilo stanovanje št. B03M1ST18 v mansardi v izmeri 139,47 m2, z
ident. št. 1753-3215-19, shramba št. B03M1ST18 v kleti v izmeri 10,90 m2, z ident.
št. 1753-3215-40, vse v stanovanjski stavbi na naslovu Tacenska 125a, Ljubljana,
parc. št. 113/12 k.o. Vižmarje in parkirno
mesto št. 33 v izmeri 11,88 m2, z ident.
št. 1753-3211-33, v garažnem objektu ob
Tacenski cesti pod parc. št. 113/1 k.o. Vižmarje, skupaj s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih zgradbe, v lasti
zastavitelja Gradis gradbeno podjetje Celje
d.d., 3221 Teharje, Bukovžlak 71, matična
št. 5074908, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 3215-22/04 z dne 21. 9. 2004,
sklenjene s prodajalcem Lesnina inženiring, podjetje za projektiranje, gradnjo in
opremo objektov, d.d., Ljubljana, Parmova 53, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta
58, matična št. 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 257,408.000 SIT
s pripadki.
SV 3338/2004
Ob-28752/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-3338/2004 z dne
19. 10. 2004, je bilo dvosobno stanovanje
št. C7 v 1. nadstropju, v izmeri 44,06 m2, s
shrambo št. CS7 v 2. kleti v izmeri 5,06 m2
in parkirnim mestom št. CP7 v 2. kleti v
izmeri 12,36 m2, kar vse se nahaja v stanovanjsko – poslovnem objektu R3/R4, Zupančičeva jama, v Ljubljani, ki se nahaja na
parc. št. 1762/3, parc. št. 1761/6, parc. št.
1763/2, parc. št. 1762/8, parc. št. 1762/7
in parc. št. 1765, vse k.o. Bežigrad, last
zastavitelja Julije Mohorovića, Ljubljana,
Brodarjev trg 3, na podlagi prodajne pogodbe št. 061/04-R3/R4 z dne 4. 5. 2004,
sklenjene s prodajalcem SCT Stanovanjski inženiring d.o.o. Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 31.268,74 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila s pripadki.
SV 1400/04
Ob-28753/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1400/04 z dne 19. 10.
2004, je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje št. 12 v izmeri 90,60 m2, ki se nahaja
v X. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Kunaverjeva ulica 14, ki je last zastaviteljice Tanje Pihler iz Ljubljane, Kunaverjeva ulica 14, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 8. 1996 in notarskega zapisa,
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sporazuma o delitvi skupnega premoženja
in uporabi stanovanja opr. št. SV 1387/04
z dne 13. 10. 2004. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank
podjuna, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, s sedežem, Bleiburger Str. 6,
9141 Eberndorf, Kärnten, Avstrija, ident. št.
1900587, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 45.000 EUR s pripadki.
SV 954/04
Ob-28754/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 954/04 z dne 20. 10.
2004, je bil poslovni prostor v I. nadstropju
poslovne stavbe v Celju, Vrunčeva ulica 1,
v skupni izmeri 57,22 m2, ležeči na parc. št.
401, k.o. Celje, last odvetnice Petre Giacomelli, pridobljene na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 31. 5. 2001, sklenjene med
Banko Celje d.d., Vodnikova 2 in odvetnico
Petro Giacomelli, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova ulica
2, za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pripadki napram dolžnici
odvetnici Petri Giacomelli.
SV 446/04
Ob-28845/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke
mag. Nine Češarek, opr. št. SV 446/04 z
dne 20. 10. 2004, je bilo stanovanje št.
19 v izmeri 37,93 m2, enosobno, v tretjem
nadstropju v stanovanjski hiši Nussdorferjeva 17, Ljubljana, stoječi na parc. št. 744,
vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, v zemljiškoknjižnem vložku št.
550 k.o. Štepanja vas, last zastavitelja Hočevar Janeza, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 16. 1. 1992 in kupoprodajne pogodbe z dne 26. 7. 2004, zastavljeno v korist upnikov: Kapitalska družba
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, matična št. 5986010, Slovenska odškodninska
družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, matična št. 5727847, ter Vipa Holding d.d.,
Kidričeva ulica 19, Nova Gorica, matična
št. 1868918, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Hočevar Janeza, v višini
98.971.865,38 SIT, s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 26/2004
Os-27963/04
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Jona, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve d.o.o., Žirovnica, Žirovnica
61, Žirovnica.
2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom petega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2004
St 15/2004
Os-27964/04
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 15/2004
dne 8. 10. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Štirn & Co., izdelava pogrebne
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opreme d.o.o., Krakovska 21, Šenčur, matična številka: 1126440, šifra dejavnosti: 20.510,
davčna številka: 98914880.
Za stečajnega upravitelja se postavi Andrej Marinc, EOS-revizija, Dunajska 106,
Ljubljana.
Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka. Prijave naj
upniki vložijo v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve
in kolkovane s predpisano takso.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 1.
2005 ob 10. uri v sobi 113/I tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil pritrjen na oglasno desko sodišča dne
11. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2004
St 30/2004

Os-27965/04

1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Maja, podjetje za zastopanje, trgovino
in posredovanje, svetovanje, servisiranje in storitve d.o.o. Letence, Golnik,
Letence 14.
2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom petega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2004
St 19/2004

Os-27966/04

To sodišče je s sklepom št. St 19/2004 z
dne 11. 10. 2004 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gutaj
Myrtezan s.p., Veliki Cirnik 25, Šentjanž,
matična številka 5207064, šifra dejavnosti
F 45.21.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 11. 10. 2004
St 203/2003

Os-27967/04

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 203/2003 z dne 7. 10. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Inštitut
za energetiko Enerdata Ljubljana, Mencingerjeva 7 – v stečaju.
Premoženje stečajnega dolžnika, ki v naravi predstavlja osnovna sredstva in drobni
inventar v skupni vrednosti 95.852,44 SIT
ter sporne in dvomljive terjatve v skupni vrednosti 4,844.379,09 SIT, se razdeli
upnikoma stečajnega dolžnika Gašperič
Mateju, C. na Brdo 65, Ljubljana, v deležu
9,51% in IE Inštitut za energetiko, Mencingerjeva 7, Ljubljana, v deležu 90,49%.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
St 52/2004
Os-27968/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 52/2004 z dne 8. 10. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Kukavica
Edo, s.p., Soussenska 28, Ljubljana,
matična številka 5872161, opr. št. vpisa
28-1258/94, šifra dejavnosti 60.240 in ga z
istim sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2004
St 177/2004
Os-27969/04
To sodišče je s sklepom St 177/2004
dne 11. 10. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Elitax, storitve in trgovina,
d.o.o. Ljubljana, Trg komandanta Staneta 1, matična številka: 1810375, davčna
številka: 35368306.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Luigi Varanelli iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 1. 2005 ob 10.15, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2004
St 49/2004
Os-27970/04
To sodišče je s sklepom St 49/2004 z
dne 7. 10. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Ulčar Danica s.p. – Frizerski salon, Trbovlje, Trg revolucije 4 – v
stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa je odredilo
izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2004
St 188/2003
Os-27971/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Akro-Vombergar Janez s.p.,
Loška 13, Maribor, v stečaju, se v skladu
s 169. členom ZPPSL zaključi.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov pri Upravni enoti Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 2004
St 92/2004
Os-27972/04
Postopek prisilne poravnave nad podjetjem IBA, podjetje za storitve in trgovino d.o.o., Kersnikova 1, Maribor.

V navedenem postopku prisilne poravnave se določa narok za prisilno poravnavo, in sicer dne 24. 11. 2004 ob 10. uri v
sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2004
St 64/2004
Os-27973/04
To sodišče je pod opr. št. St 64/2004
potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
SET-Strojegradnja d.o.o., Kardeljeva 85,
Maribor in njegovimi upniki, ki glasi:
Razred A – razred upnikov, ki se poplačajo v višini 100% od ugotovljene terjatve v roku 5 let od pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi z obrestmi po
letni obrestni meri v višini 1,5% od 6. 5.
2004 dalje.
Razred B – razred upnika, ki bo konvertiral svojo terjatev v lastninski delež dolžnika.
Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razredov se nahajajo v načrtu ﬁnančne reorganizacije, ki jo je predložil dolžnik.
Seznam upnikov, katerih terjatve so
ugotovljene z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov njihovih terjatev se
nahajajo v sklepu o prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava nad zgoraj navedenim dolžnikom je postala pravnomočna dne
8. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2004
St 17/2004
Os-27974/04
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Video studio »Alfa«, Vajnhandl
Maks s.p., Lendavska ulica 23/a, Murska
Sobota – v stečaju, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 10. 2004
St 23/2004
Os-27975/04
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Avtotaksi – prevoz oseb Franc Fujs
s.p., Prednovci 13, Puconci – v stečaju,
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 10. 2004
St 31/2004
Os-27976/04
Likvidacijski postopek nad dolžnikom
Pridelovalec, kmetijska zadruga z.b.o.
Ljutomer, Kidričeva ulica št. 2, mat. št.
1719661, se zaključi.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 10. 2004
St 14/2004
Os-27977/04
To sodišče je na seji senata dne 8. 10.
2004 pod opr. št. St 14/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom M & M
Trgovina in gostinstvo, d.o.o., Vrtna ulica 35, Črnomelj, matična št. 5409349, šifra dejavnosti 51.190, se začne in zaključi.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
M & M Trgovina in gostinstvo, d.o.o., Vrtna ulica 35, Črnomelj izbriše iz sodnega
registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 8. 10. 2004

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: HTH, Hidroizolacije, termoizolacije, hidravlika d.o.o.,
Stegenškova 7, Celje – v stečaju (matična
številka: 5384397, ID št. za DDV: SI23256869), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 10. 2004

St 61/2004
Os-27979/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 61/2004 sklep z dne 14. 10.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
AQI Team, Andrej Kropf s.p., Mestni trg
18, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka: 1280414, ID št. za DDV: SI29796393), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev razpisan za dne
8. decembra 2004 ob 10. uri, soba št. 106/I
tukajšnjega 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: AQI Team,
Andrej Kropf s.p., Mestni trg 18, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka:
1280414, ID št. za DDV: SI29796393), iz
pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 10. 2004

St 91/2004
Os-27982/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 91/2004 sklep z
dne 14. 10. 2004:
I. To sodišče je dne 3. 9. 2004 ob 12.20
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Hudournik, Gradbeništvo, gostinstvo in
turizem d.o.o., Laška vas 20, Štore, z
dne 2. 9. 2004 in je dne 14. 10. 2004 ob
10. uri začelo postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Hudournik, Gradbeništvo,
gostinstvo in turizem d.o.o., Laška vas 20,
Štore (matična številka: 5514908, ID št. za
DDV: SI47733080) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi tega
oklica, prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave (14. 10. 2004).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev
v diskontirani višini na dan začetka postopka.
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 sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006-91000404.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni
po izteku roka za prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave
se imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h,
Polzela, številka delovnega dovoljenja
L7/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Prevent d.d., Kidričeva 6, Slovenj
Gradec,
2. Družba Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
3. Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska 50,
1527 Ljubljana,
4. Anton Škrabl s.p., Brestovec 30, Rogaška Slatina,
5. predstavnik delavcev – Tomislav
Kralj, Ljubljanska 58, Celje.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR tega
sodišča št. 01100-6960421564, sklic na št.

St 59/2004
Os-27980/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 59/2004 sklep z dne 14. 10.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Cvetličarstvo Rudnik Mihaela s.p., Mariborska 45, Celje – v stečaju (matična
številka: 5014365, ID št. za DDV: SI78979412), se zaključi v skladu z določili 99/II
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev razpisan za dne
1. decembra 2004 ob 13. uri, soba št. 106/I
tukajšnjega 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: Cvetličarstvo
Rudnik Mihaela s.p., Mariborska 45, Celje
– v stečaju (matična številka: 5014365, ID
št. za DDV: SI78979412), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 10. 2004
St 64/2004
Os-27981/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 64/2004 sklep z dne 14. 10.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
HTH, Hidroizolacije, termoizolacije, hidravlika d.o.o., Stegenškova 7, Celje – v
stečaju (matična številka: 5384397, ID št.
za DDV: SI23256869), se zaključi v skladu
z določili 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
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5-91-2004, v roku 8 dni po prejemu pisnega
odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 10. 2004
St 21/2004

Os-28027/04

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Tranel, trgovina, marketing, svetovanje in
storitve, d.o.o., Škofja Loka, Cankarjev
trg 2, Škofja Loka, se začne in zaključi.
2. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 10. 2004
St 173/2004

Os-28028/04

To sodišče je s sklepom St 173/2004
dne 12. 10. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Eurom, trgovina, d.o.o.,
Šmartinska 152, Ljubljana, matična številka: 5832837, davčna številka: 86634402.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Grega Erman iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 1. 2005 ob 10.30, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2004
St 128/2004

Os-28030/04

To sodišče je s sklepom St 128/2004
dne 12. 10. 2004 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Ustanova – Fundacija
Impakta, Kersnikova 2, Ljubljana, matična številka 1421247000, šifra dejavnosti
91.330.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli, Strossmayerjeva 8,
Ljubljana.
Začetek likvidacije se objavi na sodni
deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku
likvidacijskega postopka. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 1. 2005 ob 10.15, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2004
St 63/99
Os-28031/04
Stečajno upraviteljico Vero Zavrl se z
dne 12. 10. 2004 razreši funkcije stečajne upraviteljice v stečajni zadevi Metalna
ECCE d.d. – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2004
St 159/2003
Os-28032/04
Stečajno upraviteljico Alenko Gril se z
dne 11. 10. 2004 razreši funkcije stečajne upraviteljice v stečajni zadevi Marmer
d.o.o. – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 10. 2004
St 165/2004
Os-28188/04
To sodišče je s sklepom St 165/2004
dne 13. 10. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Parex inštitut za računalniški inženiring in svetovanje, d.o.o.
Ljubljana, Kardeljeva 8, matična številka:
5296480, davčna številka: 89250923.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej Marinc iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 17. 1. 2005 ob 11. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2004
St 22/2004
Os-28189/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Area Co., Trgovina
– proizvodnja – storitve, d.o.o., Prvomajska 39, Nova Gorica, izven naroka dne 14.
10. 2004 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Area Co., Trgovina – proizvodnja – storitve, d.o.o., Prvomajska 39, Nova
Gorica, davčna številka 17472920, matična
številka 5598419, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10242900, vpiše pravnomočni sklep
o zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
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Narok za preizkus terjatev, določen s
sklepom tega sodišča St 22/2004 za dne
12. 11. 2004 ob 9.15, se prekliče.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v 15 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 8 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 14. 10. 2004
St 22/2004
Os-28190/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Primašped, d.o.o.,
Mednarodni mejni prehod 2, Šempeter
pri Gorici, izven naroka dne 14. 10. 2004
sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Primašped, d.o.o., Mednarodni mejni prehod 2, Šempeter pri Gorici,
davčna številka 77706315, matična številka
5723191, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10289800 vpiše pravnomočni sklep
o zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Narok za preizkus terjatev, določen s
sklepom tega sodišča St 30/2004 za dne
26. 11. 2004 ob 8.35, se prekliče.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v 15 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 8 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 14. 10. 2004
St 29/2003
Os-28191/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 29/
2003 z dne 18. 5. 2004, ki je postal pravnomočen 31. 5. 2004, potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Sintal
Dolenjska d.d., Družba za varovanje,
Ljubljanska cesta 27, Novo mesto in njegovimi upniki.
Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvrstil v razred terjatev navadnih upnikov, ki jih
bo dolžnik poplačal v višini 20% brezobrestno v roku, ki ni daljši od enega leta od
pravnomočno potrjene prisilne poravnave
oziroma spornih terjatev, ki jih bo dolžnik
poplačal v enaki višini v roku, ki ni daljši
od enega leta od pravnomočnosti sodne
odločbe.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
seznamu – pregledu prijavljenih, ugotovljenih in verjetnih terjatev z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev, ki
jih je dolžnik dolžan plačati v roku, navedenem v prejšnjem odstavku.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se po-

stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
Vsak udeleženec v postopku nosi svoje
stroške postopka.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 10. 2004
St 21/2004
Os-28192/04
To sodišče je na seji senata dne 13. 10.
2004 pod opr. št. St 21/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Gramet gradbeništvo Metlika d.o.o., Podzemelj 17B, Gradac, matična št. 5451159,
šifra dejavnosti 45.210, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Gramet gradbeništvo Metlika d.o.o., Podzemelj 17B, Gradac, izbriše iz sodnega
registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 10. 2004
St 72/2004
Os-28348/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 72/2004 sklep z dne 15. 10.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Darjan, Trgovinsko podjetje d.o.o., Partizanska 13, Žalec – v stečaju (matična
številka: 5815401, ID št. za DDV: SI80490352), se zaključi v skladu z določili 99/II
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev razpisan za dne
3. decembra 2004 ob 10. uri, soba št. 106/I
tukajšnjega 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: Darjan, Trgovinsko podjetje d.o.o., Partizanska 13, Žalec
– v stečaju (matična številka: 5815401, ID
št. za DDV: SI80490352), iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 10. 2004
St 57/2004
Os-28350/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 57/2004 sklep z dne 15. 10.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
trgovina, posredništva, storitve »Team
Trade«, Tomaž Ratej s.p., Čopova ulica 23, Celje – v stečaju (matična številka: 1597272, ID št. za DDV: SI57882029),
se zaključi v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev razpisan za dne
3. decembra 2004 ob 9.30, soba št. 106/I
tukajšnjega 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: Trgovina, posredništva, storitve »Team Trade«, Tomaž
Ratej s.p., Čopova ulica 23, Celje – v ste-
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čaju (matična številka: 1597272, ID št. za
DDV: SI57882029), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 10. 2004
St 12/2004
Os-28352/04
Okrožno sodišče v Celju objavlja v stečajni zadevi pod opr. št. St 12/2004 sklep z
dne 15. 10. 2004:
I. Postopek prisilne poravnave med
dolžnikom: Hop Trade, Storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o., Črni vrh 27,
Tabor (matična številka: 5932416, ID št.
za DDV: SI11750545) in njegovimi upniki, se ustavi in se dne 15. 10. 2004 ob
9. uri začne stečajni postopek nad dolžnikom: Hop Trade, Storitve, proizvodnja
in trgovina d.o.o., Črni vrh 27, Tabor (matična številka: 5932416, ID št. za DDV:
SI11750545).
Odslej se ﬁrma glasi: Hop Trade, Storitve, proizvodnja in trgovina d.o.o., Črni vrh
27, Tabor (matična številka: 5932416, ID št.
za DDV: SI11750545) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L 16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžniki pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo 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 žiro
račun 01100-1000339014 (sklic na številko:
11 42153-7110006-12000404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. januarja 2005 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 15. 10.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 10. 2004
St 19/2004
Os-28575/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
19/204 z dne 11. 10. 2004 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Podjetniško
in poslovno svetovanje, Zoran Rajković
s.p., Za Pecovco 14, Bled, matična številka: 1252500, šifra dejavnosti: K 72.140,

Št.

davčna številka: 38102552 in postopek z
istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 10. 2004
St 67/2004

Os-28576/04

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 67/2004 dne 14. 10. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Perner Produktions Igralni pripomočki d.o.o., Podskrajnik 73, Cerknica, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
15 dneh po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2004
St 4/2004

Os-28577/04

Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
se stečajni postopek nad dolžnikom GG
TUR, Podjetje za turizem, posredništvo
in trgovino d.o.o. Lendava, Glavna ulica
2, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 10. 2004
St 54/2004

Os-28578/04

1. Z dnem 15. 10. 2004 se začne stečajni postopek nad dolžnikom »Rekreativ«
– popravila, Tomaž Gomboši s.p., Ledavska ulica 29, Černelavci, matična številka
5500442, davčna številka 18011721.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica
Ob progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh pisnih izvodih in
potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi,
ki znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100544.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 17. 1. 2005 ob 9. uri v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se dne 15. 10. 2004 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana
odločba o začetku stečajnega postopka.
Tega dne nastopijo vse pravne posledice
začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev

114 / 22. 10. 2004 /

Stran

7263

stečajnega dolžnika razpolagati s premoženje stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 10. 2004
St 17/2003
Os-28579/04
To sodišče je na seji senata dne 15. 10.
2004 pod opr. št. St 17/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnico Justino Zore, s.p., Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko v tranzitu, Šmihel 33, Novo mesto, z matično številko
1028022000, šifra dejavnosti 51.450 se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnica Justina Zore, s.p., Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko v tranzitu,
Šmihel 33, Novo mesto, z matično številko
1028022000, šifra dejavnosti 51.450 izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Premoženje stečajne dolžnice, in sicer
mansardno stanovanje v izmeri 49,80 m2
na naslovu Šmihel 33, Novo mesto, se izroči Mestni občini Novo mesto.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 10. 2004
St 5/2003
Os-28580/04
To sodišče je na seji senata dne 15. 10.
2004 pod opr. št. St 5/2003 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnico Kava
bar Črni Baron Hribar Rolanda, s.p., Muzejska 3, Novo mesto, z matično številko
5203022, šifra dejavnosti 55.400 se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnica Kava bar Črni Baron Hribar Rolanda,
s.p., Muzejska 3, Novo mesto z matično
številko 5203022, šifra dejavnosti 55.400
izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 10. 2004

Izvršbe
In 2004/00211
Os-26051/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 5. 2003, opr. št. In 2003/00436,
je bil dne 10. 7. 2003 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 3, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja št. 17, Škofjeloška 25, Medvode, v izmeri 58,25 m2, v III. nadstropju,
last dolžnika Cafuta Darka, Škofjeloška 25,
Medvode.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2004
In 04/35
Os-24294/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Radovljici, opr. št. In 2004/35
z dne 2. 4. 2004 in zapisnika o rubežu
nepremičnine z dne 27. 8. 2004, je bila
nepremičnina, stanovanje št. 7 v skupni
izmeri 31,60 m2, ki v naravi obsega hodnik
1,65 m2, kopalnico 3,65 m2, sobo 14,55
m2, kuhinjo 10,45 m2 in pripadajoče kletne
prostore v izmeri 1,30 m2, ter se nahaja v
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nadstropju starega dela večstanovanjske
hiše, stoječe na parc. št. 103/4, vl. št. 532,
k.o. Bled, ki je v lasti dolžnika Rašič Tadeja, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 17. 10. 1994 med G & P
Hoteli Bled, p.o., Cankarjeva 6, Bled, kot
prodajalcem in dolžnikom kot kupcem, zarubljeno v korist upnice Republike Slovenije, Ministrstva za ﬁnance, Davčne uprave
RS, Davčni urad Kranj.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 9. 2004
In 04/00098

Os-26048/04

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Šmarju pri Jelšah z dne 4. 5.
2004, opr. št. In 04/00098, je bil dne 23. 6.
2004 opravljen v korist upnice Probanke
d.d., Gosposka 23, Maribor, rubež poslovnih prostorov v skupni izmeri 120,89 m2, ki
se nahajajo levo v pritličju poslovno-stanovanjske zgradbe Vrelec, na naslovu Ulica XIV. divizije 5, 3250 Rogaška Slatina,
stoječe na parc. št. 1220/1, k.o. Rogaška
Slatina, in sicer lokal – prodajni prostor v
izmeri 62,10 m2, skladišče (kuhinja) v izmeri 33,59 m2, hodnik v izmeri 17,20 m2
in sanitarije ter garderoba v izmeri 8 m2,
last dolžnice Podgornik Racanovič Darinke,
Stritarjeva ul. 24, Rogaška Slatina.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 17. 9. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Rz 94/2004

Os-24202/04

Z oklicem o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige s parc. št. 98/3.S,
k.o. Mravljevi, glede katere je verjetno izkazal lastninsko pravico Pečenko Bojan,
Preserje 10, Branik, se poziva vse imetnike
pravic na nepremičnini, da v dveh mesecih od objave oklica v Uradnem listu RS
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve
zemljiške knjige, oziroma obstoj pogojev
za začetek postopka dopolnitve zemljiške
knjige iz 1. točke prvega odstavka 229.
člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list
RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 8. 2004
Rz 168/2004

Os-24203/04

Z oklicem o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige s parc. št. 375/12,
k.o. Lokve, glede katere je verjetno izkazal
lastninsko pravico Adrian Ruchini, Via del
Carso 55, Gorizia, Italija, se poziva vse
imetnike pravic na nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave oklica v Uradnem listu
RS z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj pogojev
za začetek postopka dopolnitve zemljiške
knjige iz 1. točke prvega odstavka 229.
člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list
RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 8. 2004
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Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 00/01046
Os-26491/04
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Si.Mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134b,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Branko
Lipovec iz Kranja, proti dolžniku Mateju
Zaveršniku, perj Dragarjeva ulica 16, Rodica, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
plačila 62.136 SIT, sklenilo:
dolžniku Mateju Zaveršniku, roj. 3. 2.
1971, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi začasni zastopnik, odvetnik Primož
Kovač iz Domžal, Ljubljanska 80.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik 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 20. 8. 2004
P 747/2003
Os-22865/04
Okrožno sodišče v Kranju je postavilo
začasnega zastopnika Tomaža Osolnika,
Poljanska c. 4, Škofja Loka, tožencu Robertu Baranji, na podlagi 16. točke 270.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
in po 4. točki 82. člena ZPP. Začasni zastopnik bo zastopal toženca v pravdnem
postopku pred Okrožnim sodiščem v Kranju, opr. št. P 747/2003, vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 8. 2004
P 2228/2002
Os-25248/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. 1. Nenada Filipoviča in 2. Tamare Filipovič, ki ju zastopa
zakonita zastopnica mati Srebra Filipovič,
vsi Gašperšičeva 8, 1000 Ljubljana, proti
toženi stranki Simu Milenkovu, Borgo Kasale 24, Vincenza, Italija, zaradi plačevanja
preživnine in plačila verzijskega zahtevka,
dne 26. 7. 2004 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki se
imenuje odvetnica Biserka 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.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2004
Z 2002/02168
Os-25507/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Lilijani Podlesnik, v zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice Republike
Slovenije, Ministrstva za ﬁnance, Davčne uprave RS, Davčni urad Ljubljana, ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo, p.p.
649, Ljubljana, zoper dolžnika Žalik Sreč-

ka, Štihova 24, Ljubljana, dne 15. 9. 2004
sklenilo:
dolžniku Žalik Srečku, Štihova 24, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2004
I 2003/02326
Os-25914/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Martini Lepoša Hajtnik v izvršilni zadevi upnika Slovensko narodno gledališče
opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Zvone Taljat
iz Ljubljane, zoper dolžnika Gajič Miloša,
Štefanova 15, Ljubljana, zaradi izterjave
220.000 SIT, dne 27. 7. 2004 sklenilo:
dolžniku Gajič Milošu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
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 27. 7. 2004
I Pl 277/2000
Os-26488/04
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po strokovni sodelavki Ireni Rodić v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi stranki Mirjani Andre, Valjavčeva ul.
3, Kranj (sedaj neznanega prebivališča),
zaradi plačila 380.120 SIT s pp, dne 23. 9.
2004 sklenilo:
toženi stranki Mirjani Andre, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
I PI 277/2000 postavi začasni zastopnik,
odvetnik Uroš Bedene, Kokrškega odreda
2/a, Kranj.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal toženo stranko, dokler tožena
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 23. 9. 2004

Oklici pogrešanih
N 61/04
Os-25905/04
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni
zadevi predlagateljice postopka Erminde
Bembič, Boršt 45, Marezige, ki jo zastopa
odv. Igor Kocjančič iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Andreja Jermana,
pok. Paquala, iz Boršta 31, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Marija Šonc iz
Kopra, Cesta na Markovec 29, zaradi pred-
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loga za razglasitev za mrtvega, dne 6. 9.
2004 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za
mrtvega nasprotnega udeleženca Andreja
Jermana, pok. Paquala, nazadnje stanujočega Boršt 31, Marezige.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo naslovnemu
sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 9. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1443/2004
Rg-26486/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Studio Estetika zobotehnika,
d.o.o., Šmartno ob Paki 21, Šmartno ob
Paki, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov z dne 26. 8. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Knez Haidi in Knez Marjanu, oba
Šmartno ob Paki 21, Šmartno ob Paki, 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 23. 9. 2004
Srg 357/2004
Rg-26702/04
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagateljice Andreje Ogorevc, Trg svobode 35, Sevnica, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
družba Finra – ﬁnančno računovodske storitve in consulting, Sevnica
d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z dne 27. 9. 2004.
Ustanoviteljica Ogorevc Andreja, Trg
svobode 35, Sevnica, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe Finra – ﬁnančno računovodske storitve in consulting, Sevnica d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica, da družba nima zaposlenih delavcev ter
da so urejena vsa razmerja z delavci in da
ustanoviteljica Ogorevc Andreja, prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Za te obveznosti družbenica odgovarja s svojim premoženjem.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se morebitni ustanovitveni kapital
prenese v celoti na Andrejo Ogorevc.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih

Št.

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 Krškem
dne 29. 9. 2004
Srg 1463/2004
Rg-26833/04
Družba Viza, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., s sedežem Škofjeloška 112, Kranj, vpisana na reg. vl. št.
1/04036/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Zaplotnik Ljubo, Ješetova 39, Kranj.
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 1. 10. 2004
Srg 07693/2004
Rg-28211/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Techno-Invest, trgovina, svetovanje, inženiring,
d.o.o., Trdinova ulica 7, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Techno-Invest, trgovina, svetovanje, inženiring, d.o.o., Trdinova ulica 7, Ljubljana, reg. št. vl. 1/28805/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 24. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta De Zambiasi Roberto
Paolo, Via Fogazzaro 9, Bassano del Grappa, Italija in Fraccaro Renzo, Via Roma
45/A, Tombolo, Italija, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o 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 11. 10. 2004
Srg 08261/2004
Rg-28741/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe P&S, poslovne analize in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, objavlja sklep:
P&S, poslovne analize in svetovanje
d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56, reg. št.
vl. 1/02459/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 9.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Dean Mikolič, Ljubljana,
Barvarska steza 7, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
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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 15. 10. 2004
SRG 2004/00556
Rg-26482/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Ljutomerčan d.d., Ljutomer, kot
edini družbenik Hranilno kreditne službe
Ljutomerčan n.sol.o., Jureša Cirila 1, Ljutomer, mat. št. 5241979, sprejme sklep, da
Hranilno kreditna služba Ljutomerčan
n.sol.o., Jureša Cirila 1, Ljutomer, mat.
št. 5241979, vpisana pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti, vl. št. 1/00214/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Družba Ljutomerčan d.d., Ljutomer, izjavlja in potrjuje, da so vsa sredstva in
obveznosti Hranilno kreditne službe Ljutomerčan n.sol.o. prenesene na Deželno
banko Slovenije d.d., dne 31. 8. 2003 in so
s tem poplačane vse obveznosti Hranilno
kreditne službe Ljutomerčan n.sol.o., Jureša Cirila 1, Ljutomer.
Družba Ljutomerčan d.d. Ljutomer, izjavlja in potrjuje, da so urejena vsa razmerja z delavci Hranilno kreditne službe
Ljutomerčan n.sol.o., Ljutomer, oziroma zaposlenih delavcev ta družba nima.
Družba Ljutomerčan d.d. Ljutomer, prevzema obveznost morebitnih preostalih obveznosti Hranilno kreditne službe Ljutomerčan n.sol.o., Ljutomer, v času enega leta po
objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Hranilno kreditna služba Ljutomerčan
n.sol.o. se po pravnomočnosti sklepa o
prenehanju Hranilno kreditne službe Ljutomerčan n.sol.o., Ljutomer, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 9. 2004
Srg 910/2004
Rg-26830/04
Družba EKO Servis, ravnanje z odpadki in ekologija d.o.o., Ajdovščina, s
sedežem Polževa 6, Ajdovščina, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-3937-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 30. 7. 2004.
Ustanovitelji družbe so Simčič Brecelj
Mateja, Goriška cesta 26, Dobrovo v Brdih,
ml. Brecelj Jan, Goriška cesta 26, Dobrovo
v Brdih in ml. Brecelj Nika, Goriška cesta
26, Dobrovo v Brdih, ki ju zastopa skrbnica
za poseben primer odvetnica Kragelj Likar
Mirjam iz Nove Gorice, Kidričeva 19, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
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Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 10. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Cesarski dvor d.o.o., Tunjiška 1, Kamnik, štampiljko pravokotne oblike dolžine
5 cm in širine 2 cm z napisom CESARSKI
DVOR D.O.O. KAMNIK. gne-169192
Ministrstvo za notranje zadeve preklicuje vstopno štampiljko mejne kontrole,
cestnega mejnega prehoda Fernetiči z dne
26. 8. 2004: štampiljka je bila pravokotne
oblike, v velikosti 38 mm x 22 mm, obrobljena je bila z enojno ravno črto, v zgornjem
delu je bil napis »SLOVENIJA«, v desnem
zgornjem kotu se je nahajal simbol, ki je
označeval cestni mejni prehod, v sredini
štampiljke se je nahajala avtomatska nastavitev datumske štampiljke - datirke, v
spodnjem levem kotu je bil simbol, ki označuje vstop v državo, na sredini, v spodnjem delu je bil naziv mejnega prehoda
»FERNETIČI«, v spodnjem desnem kotu je
bila številka štampiljke »02«. S to objavo,
štampiljko mejne kontrole razglašamo za
neveljavno. Ob-28590/04

Priglasitveni list
Brezec Marija s.p., Vodovodna ulica 32, Rakek, priglasitveni list, opravilna
št. 04-000489/97, izdan dne 18. 7. 1997.
gny-168997
Jakšič Jovan, Linhartova cesta 66,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 24-2223/99, izdan dne 1. 9. 1999.
gnt-169102
Konjar Bojan s.p., Gerbičeva 51, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 28-0850/94,
izdan dne 25. 5. 1994. gnh-168814
Lebeničnik Natalija, Prisojna pot
20, Kamnik, priglasitveni list, opravilna št. 15-1471/00, izdan dne 3. 5. 2000.
gnc-169219
Lesjak – Štampar Petra s.p., Ptujska cesta 184, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064/6942/01, izdan dne 16. 1. 2004.
gni-168817
Merjasec Branko, Spodnje Pirniče
27A, Medvode, priglasitveni list, opravilna št. 27-0049/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnv-169200
Merkun Edvard s.p., Kamnik pod Krimom 92, Preserje, priglasitveni list, opravilna št. 27-0363/94, izdan dne 5. 5. 1994.
gnl-168835
Povše Igor, Večna pot 5, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št. 070489/3639/01-34/2000,
izdano dne 18. 12. 2000. gnv-168925
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Pšeničnik Alenka, Čečovje 69, Ravne
na Koroškem, priglasitveni list, opravilna št. 45-237/94, izdan dne 20. 7. 2000.
gnd-168843
Serušnik Bojan, Pohorska 12, Radlje ob Dravi, priglasitveni list, opravilna št. 43-321/95, izdan dne 16. 1. 1995.
gnx-168998
Urh Štefka, Stara Fužina 129, Bohinjsko Jezero, priglasitveni list, opravilna št.
44/709/94. gnr-168854
Vandot Marija, Hraše 18, Smlednik, priglasitveni list, opravilna št. 27-1997/03, izdan dne 1. 2. 2003. gnx-168723
Zelinka Čelina, Pokopališka ulica
22, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 0938/94, izdan dne 30. 5. 1994.
gnn-168783

Potne listine
Amič Monika, Zoisova ulica 1, Celje, potni list, št. P00207752. gnf-169241
Bazjako Bruno, Rožna 8, Postojna, potni list, št. P00264959. gnz-168796
Bizjak Jernej, Cankarjeva ulica 3, Krško,
potni list, št. P00442033. gnz-168971
Bračun Janko, Šolska cesta 5/a, Brestanica, potni list, št. P00217225. gnr-168879
Brečko Zala, Draža vas 47/a, Loče
pri Poljčanah, potni list, št. P00133266.
gnu-168676
Čakš Sabina, Erbežnikova 43, Ljubljana, potni list, št. P00874458. gnl-169060
Čebašek Boris, V zatišju 18, Bresternica, potni list, št. P00988824. gnq-168830
Čoralić Dževad, Hrast pri Jogorju 9, Suhor, potni list, št. P00938246. gnp-168931
Dedović Zulfo, Jakopičeva 14, Ljubljana, potni list, št. P00840962. gnl-168985
Delić Vehid, Polje 1, Zagorje ob Savi,
potni list, št. P00405785. gnm-169159
Detiček Bogoslav, Ulica prekomorske
brigade 24, Poljčane, potni list, št. P00511164. gnb-168945
Detiček Milenka, Ulica prekomorske brigade 24, Poljčane, potni list, št. P00511165. gnd-168943
Dodig Zdenka, Vodnikovo naselje
7, Ljubljana, potni list, št. P00061598.
gns-168678
Engelsberger Igor, Vipavska 22, Ljubljana, potni list, št. P00733598. gnb-168670
Ferkulj Blaž, Pokopališka 12, Ljubljana,
potni list, št. P00874793. gnp-168906
Fink Matjaž, Miličinskega 55, Ljubljana,
potni list, št. P00220212. gnw-168974
Fon Tadej, Drežnica 4, Kobarid, potni
list, št. P00030307. gnv-169050
Gabrijelčič Klemen, Gosposvetska
4, Ljubljana, potni list, št. P00766226.
gnj-168637
Gale Ljuba Štefka, Ul. IX. korpusa 12,
Izola – Isola, maloobmejno prepustnico, št.
AI 99870. gnb-169070
Grubelnik Drago, Zg. Lehen na Pohorju
25, Ribnica na Pohorju, potni list, št. P00629565. gny-168672
Hojan Ana, Celovška 122, Ljubljana, potni list, št. P00150696. gne-169242
Hozjan Klemen, Kovski vrh 3,
Škofja Loka, potni list, št. P00333305.
gnp-169081

Jović Sniježana, Ulica Minke Bobnar
2, Ljubljana, potni list, št. P00688137.
gnl-168785
Kerin Anton, Straža pri Krškem 2, Krško,
potni list, št. P00822206. gni-168913
Kline Mala, Fabianijeva ulica 43, Ljubljana, potni list, št. P00881109. gng-168715
Komarević Dževad, Moškričeva ulica
42, Ljubljana, potni list, št. P00396104.
gnn-168883
Lah Alojzij, Klanec 13, Komenda, potni
list, št. P00976270. gno-169257
Malović Ksenija, Ledine 10, Kranjska
Gora,
potni
list,
št.
P00430693.
gnl-169235
Markič Gašper, Spodnje Duplje 57, Duplje, potni list, št. P00373940. gni-169263
Mulej Konrad, Trubarjeva ulica 54, Celje, potni list, št. P00351829. gny-169222
Mustur Mara, Vojkova cesta 71, Ljubljana, potni list, št. P00703067. gnp-169106
Novaković Branko, Lipovci 50B, Beltinci, potni list, št. P00201052. gnw-168799
Pavko Bernarda, Rožna dolina cesta
XI 5, Ljubljana, potni list, št. P00077737.
gne-169217
Pečan
Marija
Ilonka,
Tržaška
51/a, Ljubljana, potni list, št. P00059633.
gnh-168664
Peršuh Tomo, Slomškova 13, Ljubljana,
potni list, št. P00829986. gnc-169244
Pertot Ferkolj Alenka, Cesta na Klanec
43, Kranj, potni list, št. P00416919.
gnp-169156
Pertot Katja, Cesta na Klanec 43, Kranj,
potni list, št. P00416920. gnq-169155
Pertot Urša, Cesta na Klanec 43, Kranj,
potni list, št. P00416902. gno-169157
Petrin Janko Danijel, Podvin 192, Žalec,
potni list, št. P00001435. gns-168728
Pregl Drago, Pivola 51, Hoče, potni list,
št. P00515649. gnu-169076
Ravnikar Doroteja, Janka Puclja 1, Kranj,
potni list, št. P00384821. gnh-169039
Repovš Andreja, Idrijska 17, Ljubljana,
potni list, št. P00539926. gng-168840
Resinovič Strnad Alenka, Ljubljanska
24, Domžale, potni list, št. P00519004.
gnm-168909
Rojnik Avrelija, Sv. Lovrenc 1/a, Prebold,
potni list, št. P00545739. gnr-168729
Rojnik Janez, Sv. Lovrenc 1/a, Prebold,
potni list, št. P00542265. gnu-168730
Skuhala Stanko, Lukavci 52, Ljutomer,
potni list, št. P00230549. gno-168957
Slevc Silva, Ulica Hermana Potočnika 1, Ljubljana, potni list, št. P00130177.
gnt-168977
Šala
Sanja,
Proletarskih
brigad
60, Maribor, potni list, št. P00605389.
gny-168947
Šketa Jožef, Litijska cesta 224, Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. P00140961.
gni-168613
Trogrlič Ladislav, Podbrezje 100, Naklo,
potni list, št. P00273852. gnz-169171
Uhan Miran, Vina Gorica 17, Trebnje,
potni list, št. P00662569. gnk-168611
Vidic Marjan, Dobrška ulica 1, Lesce,
potni list, št. P00344158. gns-168953
Vogue Anžlovar Vinci, Sadnikarjeva
4, Kamnik, potni list, št. P00060516.
gnb-168774
Zadravec Matej, Brodarska ulica 32,
Murska Sobota, potni list, št. P00192111.
gnx-168948
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Zorec Gregor, Goričane 69, Medvode,
potni list, št. P00772390. gno-168982
Žbogar Denis, Bilje 175, Renče, potni
list, št. P00832728. gnj-168837
Žerjav Srečko, Pot k ribniku 11, Ljubljana, potni list, št. P00306454. gns-168878

Osebne izkaznice
Al Daghistani Raid, Pot na fužine 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001630893.
gnt-168927
Aljančič Borislav, Ravne 4, Tržič, osebno izkaznico, št. 001686351. gnz-169071
Avsec Robert, Mali Slatnik 26, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000758215.
gnm-169059
Bakotić Robert, Perčeva ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001751105.
gnz-168821
Bakšič Antonija, Kolodvorks aulica 29,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001099209. gnt-168702
Bakšič Sonja, Gerečja vas 88, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001804168.
gni-169063
Baligač Ciril, Ob Cornovcu 12, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000419309. gno-168782
Bela Milan, Zg. Senarska 34, Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000275053. gnz-168946
Belcijan Inna, Židovska steza 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001602401.
gnp-168781
Belej Tomaž, Reka 6/b, Laško, osebno
izkaznico, št. 000927549. gnz-168696
Birk Barbara, Cesta heroja Vasje 15,
Moravče, osebno izkaznico, št. 000589685.
gnc-168644
Bizjak Mojca, Šolska 13, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št. 000255100.
gnk-168936
Bodiroža Cvijeta, Ljubljanska cesta 93,
Celje, osebno izkaznico, št. 000944160.
gnc-169069
Brišar Marko, Gunceljska 13, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001000399. gns-169303
Brodar Manca, Črna pri Kamniku 20, Stahovica, osebno izkaznico, št.
001628043. gne-168967
Bruderman Boris, Lamutova ulica 5,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000829815.
gnq-168905
Brzulja Marija, Pavšičeva 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001776221.
gnv-168725
Budihna Simčič Branka, Goriška cesta
26, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št.
001299948. gnw-169049
Buneta Danica, Ulica bratov Vošnjak 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 001184734.
gnd-168818
Cerar Špela, Kvedrova 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001782673.
gnz-168596
Ciber Aleš, Tomišelj 50, Ig, osebno izkaznico, št. 000920759. gnk-169286
Cočeva Milojka, Gortanov trg 10, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000878864. gnn-168958

Št.

Čakš Sabina, Erbežnikova 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000387735.
gnk-169061
Čeh Tomislav, Feiglova 5, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 001087498.
gno-168682
Černe Merel Yona, Senožeti 94, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001544204.
gno-168907
Čuk Klavdija, Stara Fužina 53/a, Bohinjsko Jezero, osebno izkaznico, št.
001399264. gnz-168896
Damiš Milica, Moša Pijade 45, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001727584.
gnj-169062
Debevec Miha, Senožeti 57, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000897670.
gng-168890
Dečman Silva, Stožice 33, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000130082.
gnl-168960
Derenda Slava, Rozmanova 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000995299.
gnr-169079
Detiček Milenka, Ulica prekomorske brigade 24, Poljčane, osebno izkaznico, št.
001210511. gnc-168944
Dobrilović Dean, Of 3, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št. 000821174.
gnw-168674
Dodig Zdenka, Vodnikovo naselje 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000972160.
gnt-168677
Došenović Savanović Vojanka, Svetosavska 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000510646. gno-169207
Drekonja Jordan, Šolska 60, Solkan,
osebno
izkaznico,
št.
000292756.
gnn-168683
Drk Andrija, Nahtigalova ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001007933.
gnz-168721
Drug Marinka, Podkraj pri Mežici 31,
Mežica, osebno izkaznico, št. 001240160.
gni-168688
Duduković Milan, Puhova ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000190349.
gnk-168786
Dvorjak Tatjana, Dolič 75, Mislinja, osebno izkaznico, št. 001517528. gnj-168687
Đorem Verica, Čičare 5, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 000729967.
gnh-168939
Fabjan Damjan, Utovlje 20, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
00411591.
gnc-168919
Faganeli Jana, Gozdna pot 4, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000247910. gnd-169043
Ferenc Srečko, Osterčeva ulica 2, Maribor, osebno izkaznico, št. 000562203.
gnu-168801
Ferﬁla Bogomil, Rožna Dolina cesta II / 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000770870. gnp-168981
Ferfolja Hugo, Miren 202, Miren, osebno izkaznico, št. 001134132. gnc-168694
Fidler Primož, Breg pri Polzeli 169, Polzela, osebno izkaznico, št. 001393225.
gnp-168731
Fink Matjaž, Miličinskega 55, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001089312.
gnv-168975
Frišek Mirjana, Primožičeva 23, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
001195892. gnq-169180
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Furlan Tina, Robova cesta 37, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001576554.
gnu-168826
Gabrovšek
Gregor,
Liboje
90/f,
Petrovče, osebno izkaznico, št. 001621503.
gnc-168669
Gajšek Alen, Žrnova 7, Radenci, osebno
izkaznico, št. 000954809. gnx-168973
Glavač Urška, Čopova ulica 4, Dob,
osebno
izkaznico,
št.
000005826.
gnm-169109
Godnov Janez, Potarje 12, Tržič, osebno izkaznico, št. 001316405. gnp-168935
Gomišček Boštjan, Triglavska ulica 63, Mojstrana, osebno izkaznico, št.
001126819. gnl-168660
Gor Janez, kapca, Polanska ulica 62,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000482051. gnf-168691
Grosman Marija, Linhartova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000405185.
gne-168842
Hartner Alojzija, Kkamnogoriška 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000241689.
gnw-168824
Hlade Ervin, Bezena 17, Ruše, osebno
izkaznico, št. 000074103. gnt-169077
Hočevar Milan, Nudeje 26, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001042795.
gnn-168858
Hojan Ana, Celovška 122, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000287806.
gnd-169243
Horvat Tatjana, Žlabor 32, Nazarje,
osebno
izkaznico,
št.
001530426.
gnh-168689
Hosta David, Povšetova 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000292458.
gnk-169136
Hribernik Marta, Brodarjeva 2, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000649131.
gnu-169276
Humar Regina, Triglavska 32, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001531380.
gnv-168775
Jamšek
Robert,
Čehovini
21/a,
Štanjel, osebno izkaznico, št. 000153429.
gnz-168671
Janežič Branko, Aljaževa 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000937456.
gnj-169237
Jankovec Uroš, Srednja vas pri Polhom
gradcu 19, Polhov Gradec, osebno izkaznico, št. 001488957. gne-168642
Jeras Marta, Podljubnik 154, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000627715.
gnj-168887
Jeremić Obrad, Hermana Potočnika
ulica 37, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000986250. gnx-169248
Jerman Suzana, Glem 6, Marezige,
osebno
izkaznico,
št.
001735804.
gnq-169055
Jorgačevski Manica, Česnikova 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00343137.
gnd-169293
Jošt Marko, Brodarjeva ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 000148336.
gnd-169068
Jović Barbara, Gallusova 6, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št. 001456230.
gnq-169230
Jurak Milan, Šentiljska 107/a, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001048581.
gns-169078
Juratovac Petar, Radna 15, Boštanj,
osebno
izkaznico,
št.
000814095.
gnz-168921
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Jurić Ana, Ravne 23, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000151211. gnb-168695
Jurjevič Roman, Tržaška 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001610096.
gnm-169284
Juvan Nina, Slovenčeva ulica 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000279602.
gnj-168587
Kavčič Breda Marija, Šentjošt 58,
Horjul, osebno izkaznico, št. 000796535.
gnw-168724
Kepe Boštjan, Dolnji Lakoš, Glavna ulica
22, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 001777975. gnj-168712
Kerin Anton, Straža pri Krškem 2,
Krško, osebno izkaznico, št. 001450043.
gnh-168914
Kline Mala, Fabianijeva ulica 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001747956.
gnf-168716
Kobal Neža, Dilce 14, Postojna, osebno
izkaznico, št. 001165138. gno-169232
Kobal Tanja, Dilce 14, Postojna, osebno
izkaznico, št. 001162330. gnp-169231
Kogovšek Inge, Dolenja vas pri Polhovem Gradcu 56, Polhov Gradec, osebno
izkaznico, št. 000359242. gng-168990
Kokalj Stanislav Anton, Pot na Labar
31/d, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000199097. gnr-168604
Kokot Slavko, Formin 45A, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
000764537.
gnn-168658
Komovec Iztok, Jelenčeva 2, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001445395.
gny-169072
Kopač Andreja, Glavni trg 4, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 001099391.
gnq-168955
Kopar Daniel, Krmelj 20, Krmelj, osebno
izkaznico, št. 001784091. gng-168815
Koprivec Darko, Vrhovci / cesta XVII
/ 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001646265. gnj-168762
Košutar Gašparić Irma, Cesta v zeleni log 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000413554. gnw-169249
Kovač Debeljak Marija, Krivec 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000351190.
gnu-168626
Kovačič Miha, Ledina 8, Sevnica, osebno izkaznico, št. 000359552. gnw-168924
Kozelj Robert Stanko, Podhom 57,
Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
000399130. gnc-168969
Kralj Iztok, Na Dobravi 1/c, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001736276. gnn-169083
Kraner Brigita, Šentiljska 114, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000183309.
gng-169265
Krasnič Robert, Handek 4, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000335606.
gno-168657
Kraševec Jože, Na lazu 13, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000957569.
gns-169228
Krč Marija, Linhartova 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000502838.
gns-169278
Križnar Tjaša, Jarška cesta 47,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000917577.
gnw-168649
Kudić Husein, Ziherlova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000385819.
gny-168597

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kuntič Štefan, Savska 10, Bled, osebno
izkaznico, št. 001039836. gne-168692
Kuštrin Franc, Savlje 87, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000889811.
gnw-168899
Lah Alojzij, Klanec 13, Komenda, osebno
izkaznico, št. 001612809. gnn-169258
Lakner Ciril, Lukovec 1/a, Gabrovka,
osebno izkaznico, št. 989809. gno-168832
Lešnik Leon, Ul. XIV. divizije 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 001055554.
gnu-169251
Likar Maja, Srednja Kanomlja 29, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 001667431.
gnp-168806
Lipovšek Sonja, Habatova 14/a,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000431757.
gne-169142
Lisec Maja, Kriva pot 30C, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000752280.
gny-169297
Logar Janez Peter, Cankarjeva 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000889446.
gnn-168708
Lozar Marija, Metliška cesta 17, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000511780.
gnm-169084
Magajna Denis, Ukmarjeva 4, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001613611. gnp-168706
Makše Stanko, Goriška vas 12, Škocjan, osebno izkaznico, št. 001634767.
gng-168690
Malovrh Špela, Murnova cesta 12, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 001333638.
gnh-168764
Marinko Marija, Pod Goricami 17, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000587663. gni-168988
Markič Gašper, Spodnje Duplje 57,
Duplje, osebno izkaznico, št. 000275335.
gnh-169264
Markič Tadej, Spodnje duplje 57,
Duplje, osebno izkaznico, št. 000889066.
gnl-169260
Marovt Davor, Dravinska cesta 46, Poljčane, osebno izkaznico, št. 000244395.
gnq-168705
Matekovič Vesna, Naselje Staneta
Rozmana 2, Metlika, osebno izkaznico, št.
000271493. gno-168932
Matko Gregor, Usnjarska 16, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001768562.
gnw-169099
Matul Polona, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001742441.
gnh-168964
Maučec Slavko, Melinci 135, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
000094292.
gnu-169051
Mauser Janez, Vijsko 17/c, Idrija, osebno izkaznico, št. 000217508. gng-168615
Mehle Ivana, Ul Pohorskega bataljona 139/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000006017. gnw-169199
Mehle Jožefa, Velika Račna 20, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000304581.
gnz-169046
Menard Eva, V murglah 159, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000326074.
gnk-169036
Mežan Eva, Seliška 7, Bled, osebno
izkaznico, št. 001640205. gnm-168959
Mihelič Radmila, Iška 38, Ig, osebno izkaznico, št. 000171692. gno-168807
Miklavčič David, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001720340.
gnk-169165

Munda Romana, Novo Tepanje 19,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000530288. gnd-168668
Namjesnik Dejan, Kamnogoriška cesta 88, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000130129. gnd-168793
Nikolić Goran, Smrtnikova 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000326153.
gnh-169214
Nosan Marija, Šarhova 28, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000516529.
gnm-169209
Ogorevc Marija, Povšetova 63, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000088222.
gnj-168662
Ogrin Alenka, Topniška 35/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001819072.
gnn-168833
Orehek Anka, Glavarjeva 42, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000125337.
gnq-169205
Orsag Vilko, ul. Planinčevih 32, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000459053. gnv-169275
Osmič Sara, Janka Vrabiča 31,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001789109.
gnd-168918
Ozimek Milan, Gornji kot 1A, Dvor,
osebno
izkaznico,
št.
001561355.
gnm-168734
Paščinski Luka, Požarnica 78/b, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001314529. gnd-168743
Pavlin
Ignac,
Bleiweisova
100,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000703780.
gnd-169093
Pavzin Jug Tanja, Gornje Cerovo 7,
Kojsko, osebno izkaznico, št. 001824442.
gnr-169279
Pečan Tjaša, Tržaška 51A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001044218.
gni-168963
Perpar Ksenija, PUterlejeva 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001231097.
gnh-168789
Peternelj Jožef, Sp. Kanomlja 51, Spodnja Idrija, osebno izkaznico, št. 001390355.
gnv-169175
Pižmoht Marija, Vodnikova 6, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001012252.
gnl-168685
Plantan Matic, Robova cesta 37, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001640519.
gnv-168825
Ploskić Milan, Kozlovičeva 1, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000456257. gnv-168800
Plut Ana, Gotska 9, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000291838. gnb-168795
Podboj Mirjan, Volaričeva 42, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001128125.
gnr-168654
Podgornik Marija, Vrtovin 32, Črniče,
osebno
izkaznico,
št.
001102303.
gns-168653
Popov Mario, Celovška 502, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001546992.
gnd-169268
Poreduš Uršula, Bratonci 72, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
000224657.
gne-168942
Prebil Luka, Na Volčne 32, Horjul, osebno izkaznico, št. 001238664. gnj-168937
Pribevski Angela, Prešernova 7, Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001473294. gnj-169112
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Primožič Franc, Sončna pot 39, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000973380. gnx-168798
Privšek Mihec, Prvomajska ulica 27,
Celje, osebno izkaznico, št. 000984090.
gng-168915
Rakovec Justina, Šorlijeva ulica 11,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000132499.
gnx-168823
Ratajc Mateja, Rovišče pri Studencu 29, Studenec, osebno izkaznico, št.
001188910. gnk-168736
Recko Martina, Ul. Ilke Vašte 13, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000015422.
gnq-168655
Recko Stanislava, Klopčičeva 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000389946.
gnf-169291
Repše Diana, Cesta na Brod 60, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001237399.
gno-168707
Ribič Branka, Močna 37, Pernica, osebno izkaznico, št. 001180583. gnp-168681
Rihtarič Silvo, Hrastovec 161, Zavrč,
osebno
izkaznico,
št.
001749645.
gnv-168950
Romih Nina, Mali Vrh 21F, Globoko,
osebno
izkaznico,
št.
001494393.
gnr-168829
Rozman Manja, Črna pri Kamniku 20, Stahovica, osebno izkaznico, št.
001669778. gnd-168968
Rozman Roman, Zg. Bistrica 69, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000011432. gnb-169270
Rožanec Vida, Moškričeva 42, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000032396.
gny-168776
Rupnik Antonija, Drenikova 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001513871.
gnl-169160
Sedeljšak Jernej, Zagrad 103, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000485706.
gny-168697
Seničar Breda, Cvetlična ulica 18,
Celje, osebno izkaznico, št. 001130414.
gnq-168680
Seničar Iztok, Cvetlična ulica 18,
Celje, osebno izkaznico, št. 000740911.
gnt-168606
Slevc Silva, Ulica Hermana Potočnika 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001054018.
gns-168978
Struna Uroš, Radanja vas 4, Šentvid pri
Stični, osebno izkaznico, št. 001002139.
gny-168797
Šilec Boštjan, Vitomarci 74, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št.
000250263.
gnn-169058
Šketa Jožef, Litijska cesta 224, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000698034. gnh-168614
Šlehta Božijana, Podlehnik 8, Podlehnik, osebno izkaznico, št. 000837989.
gno-169057
Šmid Sonja, Društvena 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001656387.
gne-169092
Šolinc Rok, Kidričeva 49, Velenje, osebno izkaznico, št. 000326227. gnu-168701
Šparl Brane, Mestni vrh 11, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001401666. gnt-168952
Šprohar Jože, Ob Ljubljanici 62, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000309933.
gnc-168894
Štajnnbaher Troha Marjana, Ul. Metoda
Mikuža 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000368375. gnk-169211
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Šterk Tanja, Studenec 15, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001152927.
gnt-169227
Štromajer Dušan, Ptujska cesta 301G,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001199840.
m-1574
Štumpﬂ Primož, Legen 108D, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000335648.
gnt-168652
Talić Branko, Nahtigalova ulica 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001767737.
gnr-169154
Tavčar Gregor, Preglov trg 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1611751.
gnn-168808
Terčič Vasja, Na Livadi 25, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000428838.
gnu-169301
Tomše Roman, Brodarjev trg 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000859284.
gne-168717
Topolovec Vesna, Vrh 27, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 001231326. gns-169028
Trdan Frančiška, Prigorica 41, Dolenja vas, osebno izkaznico, št. 000571651.
gnf-169091
Trinker Bojana, Ptujska cesta 23C, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 001038992. gnk-169261
Verbovšek Tilen, Šentiljska 114, Maribor, osebno izkaznico, št. 001303713.
gne-169267
Vidmar Tina, Otlica 87A, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001308342.
gnr-168929
Visket Simona, Ul. Milke Volk 27, Orehova vas, osebno izkaznico, št. 001519145.
gnf-168916
Vivod Mladen, Vodovodna ulica 15,
Kozina, osebno izkaznico, št. 001239685.
gnv-168700
Vodopivec Alenka, Čadram 6, Oplotnica, osebno izkaznico, št. 000517275.
gnp-169006
Vrščaj Anica, Viška 49/c, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000370595.
gne-169167
Vujić Djokica, Cesta na Markovec 11,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001187783. gnk-168961
Wedam Vida, Igriška 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000152328.
gnh-168639
Zadravec Matej, Brodarska ulica 32,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001053007. gnf-168941
Zafred Valter, Nova Sušica 27,
Košana, osebno izkaznico, št. 000271388.
gni-168938
Zalar Urška, Rašica 34, Velike Lašče,
osebno
izkaznico,
št.
001316802.
gnm-169234
Zalta Ivana, Puharjeva ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000498150.
gnq-169255
Zelič Matej, Fazanska 8, Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št. 001380908.
gnr-169054
Zeme Andrej, Krivec 94, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000881601. gnj-169287
Zibelnik Marija, Cesta Dolomitskega
odreda 88, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000471477. gnz-168771
Zorič Albina, Brezje pri Senušah 16, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
001518817. gng-168940
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Zorko Jožica Marija, V Murglah 197,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001109820.
gny-168972
Zupančič Marija, Tolminska 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000572174.
gny-168772
Žagar Janja, Ul. bratov Učakar 132,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001302437.
gnx-168648
Županc Mateja, Krajnčica 41, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
000745826.
gnx-168698

Vozniška dovoljenja
Abram Uroš, Dolnja Prekopa 2/b, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17518. gnj-168912
Ajdonik Bojan, Reštanj 75, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18143.
gnx-169073
Antončič Franjo, Lobetova ulica 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1334610. gnz-169021
Arzenšek Nataša, Stopče 42, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1703,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnq-169080
Avsec Robert, Mali Slatnik 26, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 37551, izdala UE Novo mesto.
gnb-169020
Bakotić Robert, Perčeva ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 19206602, reg. št. 164346, izdala UE
Ljubljana. gnb-168820
Banﬁ Andraž, Vojkova cesta 52, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1775905, reg. št. 259031. gnc-169119
Bazjako Bruno, Rožna 8, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 1859,
izdala UE Postojna. gnc-168744
Beganović Sandi, Jontezova ulica
28, Velike Lašče, vozniško dovoljenje,
kat. AGH, št. S1749106, reg. št. 258390.
gnp-169281
Benda Boštjan, Suhadole 48, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S604821,
reg. št. 16736. gnx-168773
Benko Dašo, Prežihova 7, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 40311.
gnn-168633
Birk Barbara, Cesta heroja Vasje 15,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000281839, reg. št. 26345, izdala UE
Domžale. gnd-168643
Blažina-Sedmak Neva, Podbrežna 12,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 25345, reg. št. 23010.
gnw-169174
Bobovec Marko, Gančani 72A, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 34101.
gnh-168589
Borak Antun, Ivana Regenta 20, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
09009. gne-168592
Bračun Karmen, Cesta 4. julija 60, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17549. gnn-168733
Brinovec Alja, Kovinarska ulica 1, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19524. gne-168667
Brodar Manca, Črna pri Kamniku 20,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S001764888, reg. št. 24657.
gnj-168966
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Bruderman Boris, Lamutova ulica
5, Brežice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 15620, izdala UE Brežice.
gnr-168904
Budihna Branka, Goriška cesta 26, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 31374, izdala UE Nova gorica. gnt-169027
Cekić Dobrivoje, Celjska cesta 15, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1770463, reg. št. 7948. gnj-169012
Ciber Aleš, Tomišelj 50, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S1994924, reg. št. 207519. gnl-169285
Cočeva Milojka, Gortanov trg 10,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 3902, reg. št. 6534.
gnw-169024
Čolak Ivan, Papirniška ulica 17, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
21044. gnw-168949
Čuk Klavdija, Stara Fužina 53/a, Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1536866, reg. št. 26065. gnb-168895
Davidović Dušan, Hrpelje, Slavniška cesta 11, Kozina, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 112/2004.
gnn-169033
Debelak Natalija, Babno 15/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 98614,
reg. št. 30728. gnz-169096
Debeljak Blaž, Kongota pri Ptuju 1A,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1531110, izdala UE Ptuj. gnx-169023
Debevec Miha, Senožeti 57, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1595926, reg. št. 256126. gnh-168889
Dečman Silva, Stožice 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2029434, reg. št. 157322, izdala UE Ljubljana. gnj-168962
Dekovski Marko, Križevci 156, Križevci, vozniško dovoljenje, reg. št. 39039.
gny-168872
Deželak Branko, Vreskovo 50, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
7005, izdala UE Trbovlje. gny-169172
Djurović Franjo, Ulica XIV divizije 56,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1116645, reg. št. 9927, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnb-168745
Dodig Zdenka, Vodnikovo naselje 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1873234, reg. št. 55441. gnv-168675
Drev Marta, Prelska 2, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000020865, reg. št. 11767, izdala UE
Žalec. gnb-168920
Duduković Milan, Puhova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1595890, reg. št. 138421, izdala UE Ljubljana. gnj-168787
Đorem Verica, Čičare 5, Kranjska Gora,
vozniško dovoljenje, št. S1789641, izdala
UE Jesenice. gnw-168874
Ferﬁla Bogomil, Rožna Dolina cesta II / 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S2030357, reg. št. 71933.
gnq-168980
Ferjan Apolonija, Poklukarjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1987829, reg. št. 90280,
izdala UE Ljubljana. gnc-168794
Ferjan Mateja, Rimska cesta 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
765462, reg. št. 197356, izdala UE Ljubljana. gnf-168666

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Fojkar Aleš, Predoslje 84, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S1115718, reg. št.
46278, izdala UE Kranj. gnf-168620
Gaberšček Marijan, Čiginj 4, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S1117833, izdala
UE Tolmin. gnu-169026
Gale Ljuba – Štefka, Ul. IX. korpusa
12, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9753. gnt-168852
Glavač Urška, Čopova ulica 4, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S001907815, reg. št. 27716, izdala UE
Domžale. gnn-169108
Godnov Janez, Potarje 12, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S009563357, reg. št. 2631. gny-168747
Gomišček Boštjan, Triglavska ulica 63,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BF, št. S
867017, izdala UE Jesenice. gnk-168661
Gor Janez, Kapca, Polanska 62, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 3826, izdala UE Lendava.
gnk-168686
Hrovat Jože, Vodruž 41/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 530515,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnc-168819
Jakoplič Albin, Prečna pot 31, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1347246. gnl-168810
Jankovec Uroš, Srednja vas pri Polhom
gradcu 19, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S1252165, reg. št.
157320. gnf-168641
Jovič Barbara, Gallusova 6, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 48230, reg. št. 13181, izdala UE Piran.
gnc-169169
Juvan Nina, Slovenčeva ulica 76, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1368284, reg. št. 180953. gnk-168586
Kaštrun Teja, Trnovska ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1795018, reg. št.
259840. gnm-168984
Kladušan Nada, Globočice pri Kostanjevici11/a, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 9562.
gnl-168910
Kline Mala, Fabianijeva ulica 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1455177, reg. št. 218580. gnh-168714
Kogovšek Inge, Dolenja vas pri Polhovem Gradcu 56, Polhov Gradec, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1717950, reg. št. 46796, izdala UE Ljulbjana. gnh-168989
Kokalj Stanislav Anton, Pot na Labar
31/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1611612, reg. št. 254679, izdala
UE Ljubljana. gns-168603
Komarević Dževad, Moškričeva ulica
42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1758545, reg. št. 151833, izdala UE Ljubljana. gno-168882
Kopač Andreja, Glavni trg 4, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 39631. gnu-168851
Korelec Anže, Trnje 8, Velika Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1914694,
izdala UE Trebnje. gnu-169201
Korenika Teo, Korte 50, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 12514, izdala UE
Izola. gnq-169030
Korošak Anton, Prekorje 77, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.

S270067, reg. št. 3718, izdala UE Celje.
gng-169040
Kosalec Simon, Prešernova 9A, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S950883, reg. št. 10629, izdala UE Ljutomer. gnl-168735
Kosmač Jan, Kopriva 2, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16409,
izdala UE Sežana. gnh-169014
Košiček Alenka, Ul. Dolenjskega odreda
39, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S1755703, reg.
št. 8615, izdala UE Grosuplje. gnr-169229
Košmrlj Rudolf, Knaﬂjev trg 8, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5544, izdala UE Ribnica. gnf-169166
Kovač Debeljak Marija, Krivec 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2091865, reg. št. 141943. gnu-168651
Kovič Bojana, Vegova ulica 33, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S281982,
reg. št. 26422. gnq-169280
Kozelj Robert Stanko, Podhom 57,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S 1846526, reg. št. 17847.
gnb-168970
Kožuh Boštjan, Šujica 69, Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1215348,
reg. št. 207767. gng-169215
Krajnc Benjamin, Zg. Velka 55/a, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1930645, reg. št. 6672. m-1604
Krajnc Zvezdana, Jurančičeva 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1644646, reg. št. 53450, izdala
UE Maribor. gnw-168699
Kraner Brigita, Šentiljska 114, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S609629,
reg. št. 100501. gnf-169266
Kristan Silvo, Aškerčeva ulica 2, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
21506. gnk-168911
Krivec Švab Polona, Frankopanova 21,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 798042, reg. št. 37465, izdala UE Maribor. gnt-168802
Križanič Vida, Grajska cesta 8, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S83412, reg. št. 1263. gnz-169271
Križnar Stanislava, Sitarska pot 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 637848v, reg. št. 21813, izdala UE Kranj.
gnb-169095
Kroﬁč Vladimir, Svečina 48, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1471485, reg. št. 11009, izdala UE
Pesnica. m-1572
Kuhar Dušan, Spuhlja 8, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S364196, izdala
UE Ptuj. gnx-168598
Kus Robert, Gorenje Blato 105, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2031685, reg. št. 198239, izdala UE
Ljubljana. gnl-168885
Kušar Izidor, Rakovnik 109, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1707148, reg. št. 250210, izdala UE
Ljubljana. gnb-169045
Lakner Ciril, Lukovec 1/a, Gabrovka,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1880504, izdala UE Litija. gnt-168831
Laznik Pavel, Stenica 43, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 7676.
gnf-168866
Leber Mateja, Ivenca 16/b, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44032.
gns-168703

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Lekić Zoran, Kneza Koclja ulica 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S1996049, reg. št. 71214. gnx-169223
Leskovar Jože, Zg. Ložnica 52, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S001689275, reg. št. 12605,
izdala UE Slovenska bistrica. m-1576
Lešnik Leon, Ul. XIV. divizije 8,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1561667, reg. št. 49606. gnv-169250
Lipovšek Sonja, Habatova 14/a, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1934820, reg. št. 13310, izdala
UE Domžale. gng-169140
Lisec Maja, Kriva pot 30C, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1298092, reg. št. 226350. gnz-169296
Mahnič Grega, Ul. Ivana Turšiča 9, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 12330, izdala UE Sežana. gnv-168850
Malovrh Špela, Murnova cesta 12,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1669625, reg. št. 20098, izdala UE Grosuplje. gng-168765
Margan Predrag, Konca vas 22, Stara
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1546609, izdala UE Kočevje. gni-168738
Marinček Matejka, Jelovškova 5, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1801627, reg. št. 36242, izdala
UE Domžale. gnt-168902
Marinko Marija, Pod Goricami 17, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S2032030, reg. št. 108317.
gnj-168987
Matekovič Vesna, Naselje Staneta Rozmana 2, Metlika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1292568, reg. št. 5564, izdala
UE Metlika. gnb-168845
Matjašec Simon, Renkovci 147, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, reg. št. 8456, izdala UE Lendava.
gnh-168693
Matko Gregor, Usnjarska 16, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26484, izdala UE Kamnik. gnv-169100
Mavec Katarina, Iška 20, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1502162, reg.
št. 19556. gnc-169044
Mavri Bojan, Gorje 17, Cerkno, vozniško dovoljenje, št. S 1521713, reg. št.
1231. gnn-168933
Mavrič Iris, Lenart 24, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 12005, izdala UE Mozirje.
gnl-169085
Mernik Tatjana, Kajuhova 1, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 13125. gnt-169277
Mežan Eva, Seliška 7, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1789915, reg.
št. 8526. gnz-168871
Mihelič Franc, Greenwiška ulica 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1072802, reg. št. 109095, izdala UE Maribor. gny-169097
Miklavčič David, Bilečanska ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1824749, reg. št. 243892.
gnh-169164
Milošević Tamara, Cankarjeva 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1632114, reg. št. 124999, izdala UE Maribor. gnw-169074
Mlakar Nina, Ljubljanska cesta 2, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S222500. gns-169253

Št.

Mlaker Igor, Trška cesta 98, Podčetrtek, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 13227, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-168726
Možina Andrej, Trnje 1A, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14642,
izdala UE Postojna. gni-168788
Muršak Boštjan, Ul. heroja Lacka 31,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S1601752, reg. št.
7931. gni-169188
Namjesnik Dejan, Kamnogoriška cesta 88, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1419581, reg. št. 219749.
gne-168792
Ocepek Jolanda, Lokovica 8, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001196173, reg. št. 12882, izdala UE
Velenje. gnm-169259
Ostrožnik Katja, Levčeva 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2160979, reg. št. 40730. gnn-168608
Pantović Radan, Pod kostanji 6, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1787268, reg. št. 23225, izdala UE
Celje. gnf-169066
Pavko Bernarda, Rožna dolina cesta XI
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S2030887, reg. št.
103361. gnd-169218
Pavzin Tanja, Gornje Cerovo 7, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
36622. gny-169022
Peer Ado, Ul. XIV divizije 62, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8404, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gng-169015
Peer Nevenka, Ul. XIV divizije 62, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10337, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gne-169017
Pezdirec Marija, Slamna vas 1B, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1852981, reg. št. 3586, izdala
UE Metlika. gnw-169224
Pinter Iztok, Gosposka ulica 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
985174, reg. št. 28954. gnq-168805
Pišek Jasmina, Radizel, Strma ulica 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50kmh BGH, št. S 1875198, reg. št.
127358. gnh-169064
Pižmoht Marija, Vodnikova 6, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S001633666, reg. št. 1775, izdala
UE Domžale. gnh-168618
Plahutar Marija, Škapinova 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20300. gnk-168811
Ploj Robert, Pesnica pri Mariboru 5,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. B, reg. št. 12249, izdala UE Pesnica.
m-1589
Podlesnik Blaž, Mala Loka 25, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S001386907, reg. št. 34254, izdala UE
Domžale. gns-168928
Pogačnik Bojana, Srednja dobrava 2B,
Kropa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1498432, reg. št. 27953. gni-169163
Pohar Nika, Rozmanova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1525279, reg. št. 230280. gnp-168656
Potnik Jelka, Pivola 91, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1093370, reg.
št. 77337, izdala UE Maribor. gnb-169170
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Potočnik Stanislava, Cesta Valentina
Orožna 8/b, Šentjur, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1636982, izdala UE Šentjur pri Celju. gnt-169002
Prapotnik
Borut,
Ptujska
cesta
2A, Ormož, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 8275, izdala UE Ormož.
gni-168863
Pregl Drago, Pivola 51, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 799018, reg. št.
66191, izdala UE Maribor. gnv-169075
Pribevski Angela, Prešernova 7, Šentilj
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 231789, reg. št. 3018. m-1606
Prudič Tanja, Šmarješke toplice 194,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1416084, reg. št. 40973, izdala UE Novo mesto. gnm-168859
Purgar Zoran, zakriž 37, Cerkno, vozniško dovoljenje, št. S 005322283, reg. št.
9705. gnj-169087
Race Klavdija, Gregoriči 16A, Pobegi,
vozniško dovoljenje, št. SI 44845, reg. št.
21091. gnw-168749
Ravnik Nika, Borisa Kalina 2, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 45446,
izdala UE Nova Gorica. gng-168740
Rebolj Blaž, Zlato Polje 2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S599539, reg.
št. 35592. gng-168965
Regovc Matej, Belska cesta 48, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BGH, št. S1672856, reg. št. 57571, izdala
UE Kranj. gni-168888
Rihtarič Silvo, Hrastovca 161, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1750894, izdala UE Ptuj. gng-169190
Rošer Vida, Pot na Močila 12, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S968612,
reg. št. 8697, izdala UE Tržič. gnb-168595
Rožanc Miha, Ulica Franca Nebca 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024758, reg. št. 173483, izdala UE
Ljubljana. gnx-168673
Sajovic Peter, Visoko 38, Visoko,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1603537, reg. št. 48174, izdala UE Kranj.
gnw-168624
Selič Tinka, Jazbin vrh 1/c, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/b BGH,
št. S 1636132, izdala UE Šentjur pri Celju.
gny-168822
Seničar Breda, Cvetlična ulica 18, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
783749, reg. št. 14928. gnr-168679
Seničar Iztok, Cvetlična 18, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1125124,
reg. št. 21220. gnk-168861
Senjur Matic, Mrakova cesta 14, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14312, izdala UE Vrhnika. gnf-168791
Sladojević Danijel, Ljubljanska cesta
84A, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1591301, reg. št. 38153, izdala
UE Domžale. gnc-169294
Slana Anica, Glinškova ploščad 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1749195, reg. št. 258463, izdala UE
Ljubljana. gni-168663
Slevc Silva, Ulica Hermana Potočnika 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1791858, reg. št. 83177, izdala UE
Ljubljana. gnu-168976
Smrekar Ksenija, Stari trg 87, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do
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50km/h BGH, reg. št. 13141, izdala UE
Slovenj Gradec. gne-168742
Srna Marija, Sp. Gorje 69, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1201475, reg. št. 2316. gnd-169168
Svetelj Sandi, Srednja vas pri Senčurju
75, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BFGH, reg. št. 56172.
gno-169107
Šetina – Miklič Danica, Triglavska 40,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1068152, reg. št. 16112. gnx-168748
Šketa Jožef, Litijska cesta 224, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1822093, reg. št. 85061, izdala UE Ljubljana. gnm-169034
Škočir Aljaž, Rabelcja vas 34B, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1771216, izdala UE Ptuj. gng-168590
Šmalcelj Petra, Srednje gameljne 38A,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1373750, reg. št. 236514.
gni-169288
Šmarčan Angela, Lokrovec 70, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št. 5273.
gnk-169086
Šoštarič Alenka, Plintovec 9/h, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001639136, reg. št. 13720, izdala UE
Pesnica. m-1583
Štefančič Amalija, Šmarje pri Sežani
16a, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/hBFGH, reg. št. 3620, izdala UE
Sežana. gnf-168741
Šterk Tanja, Studenec 15, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S000775780, reg. št. 2971, izdala UE
Trebnje. gnu-169226
Štumpel Tomaž, Legen 108 B, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 16500. gnc-168594
Šubelj Ljubo, Beričevo 37, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1050908, reg. št. 35343. gnt-168777
Topčič Viljem Maris, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1216229, reg. št. 222596. gng-168640
Trinker Bojana, Ptujska cesta 23C,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1625796, reg. št.
110818. gnj-169262
Tršinar Jože, Gornja Prekopa 8, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 11991. gnn-168908
Vajgel Mitja, Sveti Anton, Hrib 20, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1379906, reg. št. 40650, izdala UE Koper.
gnl-169210
Varga Đura Gordana, Slomškovo naselje 22, Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8753, izdala UE
Lendava. gnf-168816
Videtič Matejka, Trška cesta 45/a, Podčetrtek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1243948, reg. št. 211456, izdala UE Ljubljana. gnc-168619
Vidmar Boštjan, Stopiče 92, Stopiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1415543, reg. št. 26088, izdala UE Novo
mesto. gnc-169019
Virant Stanislav, Pod goro 4/a, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
13660. gne-168617
Visket Simona, Ul. Milke Volk 27, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 1937163, reg. št. 101449, izdala UE
Maribor. gne-168917
Vodopivec
Alenka,
Čadram
6,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000409335, reg. št. 17138, izdala UE
Slovenska Bistrica. gng-168865
Vodopivec Martin, Dalmatinova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1163531, reg. št. 218999, izdala UE
Ljubljana. gnd-168893
Vraničar Marija, Podlubnik 6, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, reg. št. 15700, izdala UE
Škofja Loka. gnm-169009
Vukadinović Levski Daniel, Slomškova
30, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 50367, reg. št. 11509, izdala
UE Izola. gnu-168951
Zafred Valter, Nova Sušica 27, Košana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
7719, izdala UE Postojna. gnc-168844
Zeme Andrej, Krivec 94, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S1613480, reg. št. 1823. gnb-169295
Zorko Andrej, Bresterniška graba 48,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1443950, reg. št. 118452, izdala UE
Maribor. gny-168922
Zorman – Hren Darja, Sovjak 58 G,
Sveti Jurij ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/hBFGH, reg. št. 16128.
gno-168632
Žigart Ivan, Vitanjsko Skomarje 24, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9748. gnj-169162

Zavarovalne police
Adlešič Štefanija, Žejno 19, Krška vas,
zavarovalno polico, št. 655318, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnr-168754
Bratkovič Matej, Vrh 26, Šentjernej, zavarovalno polico, št. 235680, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnl-168860
Čemažar Darja, Frankovo naselje 60,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO
577830, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gns-168753
Čretnik Marko, Stritarjeva ulica 14, Domžale, zavarovalno polico, št. 40221410, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnz-168646
Hrvatin Julijan, Prisoje 76, Koper
– Capodistria, zavarovalno polico, št.
702714, izdala zavarovalnica Slovenica.
gns-168853
Janežič Tonček, Pristava 27, Trebnje,
zavarovalno polico, št. 00101722593,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnj-168862
Jozič Petar, Hafnarjeva 114, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 041006264.
gnf-168616
Komac Andrej, Smrtnikova ulica 4, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 5171 – za
vozilo VWPassat LJ Z8-78R, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnz-169221
Kukovič Jožef s.p., Jakob 24,
Šentjur, zavarovalno polico, št. 286208.
gnf-168591
Malovrh Špela, Murnova cesta 12,
Šmarje-SAP, zavarovalno polico, št. 40
242538, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnf-168766

Obradović Tatjana, Ul.Paherjevih 8, Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 221790, izdala zavarovalnica Tilia.
m-1607
Smrekar Klemen, Brest 33B, Ig, zavarovalno polico, št. 279366, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnw-169299
Stupica Anica s.p., Sončna ulica
2/a, Domžale, zavarovalno polico, št.
246107, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gny-168847
Vidrgar Barbara, Cesta 13. julija
67, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
650786, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-169065
Wolf Franc, Grajska cesta 6, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. Ao-Ak 206290, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnw-168999
ZAGORC d.o.o., Male Lašče 87, Velike
Lašče, zavarovalno polico, št. 282692, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gni-169213

Spričevala
Ačko Jasmina, Veliko Tinje 5, Zgornja Ložnica, zaključno spričevalo Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 2001.
m-1597
Alagić Ajla, Preglov trg 12, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2002. gnv-168900
Alatić Maja, Sp. Polskava 50, Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od 1 do 4. letnika Srednje kemijske
šole Ruše, izdano leta 1992, 1993, 1994 in
1995. m-1590
Avčin Anja, Sared 9, Izola – Isola,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Koper.
gnp-168756
Banﬁč Mojca, Kniﬁčeva ulica 19/a,
Ruše, spričevalo 1. letnika Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2003. m-1603
Bembič Nataša, Poletiči 1A, Gračišče,
spričevalo 2. letnika Sredje ekonomske in
družboslovne šole Koper, izdano leta 1998.
gns-169178
Berk Marija, Nemška vas 25A, Ribnica, spričevalo o končani OŠ Dr. Franceta
Prešerna, izdano leta 1971, izdano na ime
Dejak Marija. gnm-168609
Bohak Boštjan, Bezje 2, Kranjska Gora,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja ekonomska in turistična šola Radovljica, izdano leta 1999. gno-168757
Bratuž Valentina, Čepovan 133/a, Šempeter pri Gorici, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole v Novi Gorici, izdano leta 1997. gnj-169037
Burger Gašper, Kebetova ulica 1, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinsko turistična in ekonomske šola Bled –
smer kuhar, izdano leta 1993. gnf-169191
Čebin Suzana, Ravenska vas 1, Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
Šola za prodajalca Trbovlje, mešana stroka, izdano leta 1981, izdano na ime Vajdič
Suzana. gnp-169031
Čerpnjak Erna, Kruplivnik 1, Grad, diplomo Srednje kmetijske šole Rakičan,
Murska Sobota, št. 47/86, izdano na Vogrinčič Erna. gnm-169238
Čerpnjak Erna, Kruplivnik 1, Grad, indeks, za 4. letnika Srednje kmetijske šole
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Rakičan, idano na Vogrinčič Erna leto izdaje 1986. gnh-169239
Denić Elvis, Vošnjakova ulica 3, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1997. m-1601
Dežman Mateja, Begunje 161, Begunje
na Gorenjskem, obvestilo o uspehu za 1.
letnik Zdravstvene šole Jesenice, izdano
leta 1981. gnt-168752
Dolamič David, Drnovo 5, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Krško, izdano leta 2004. gnx-168848
Domjan Marija, Prikrnica 25, Moravče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje računalniške šole v Ljubljani, izdano
leta 1991, izdano na ime Kozmelj Marija.
gnh-168864
Dora Vlado, Tavčarjeva 18, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 1970.
gnr-169004
Erčulj Matjaž, Cankarjeva 12, Trzin,
maturitetno spričevalo Ekonomske srednje
šole Rudolfa Maistar v Kamniku, izdano
leta 1997. gnm-168884
Eržen Mira, Ulica Cankarjeve brigade
40, Ivančna Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje komercialne trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1990, izdano
na ime Strežek Mira. gnn-168758
Facchini Nina, Vrhovlje pri Kojskem
14/b, Kojsko, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotograﬁjo v Ljubljani.
gnr-168804
Ferfolja Lea, Korita na Krasu 11, Kostanjevica na Krasu, spričevalo 3. letnika
Trgovske šole v Novi Gorici, izdano leta
2002. gnk-169186
Ferlinc Urška, Ruperče 2B, Pernica,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2000. m-1575
Gider Aleksandra, Rogašovci 75, Rogašovci, spričevalo o zaključnem izpitu poklicne mature III. gimnazije Maribor, izdano
leta 2002. gnp-168610
Gomboc Rok, Tišina 42A, Tišina, spričevalo
3. letnika Srednje tekstilne šole Maribor, smer
frizer, izdano leta 2003. gnp-168631
Gorše Jože, Stražnji vrh 5A, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Sredenja
šola družboslovnih in tehničnih usmeritev
Edvarda Kardelja v Črnomlju, izdano leta
1992. gnx-169298
Grahek Boris, Svržaki 13, Metlika, spričevalo 5. razreda OŠ Metlika. gnr-168979
Gruden Lovro, Prelogova 14, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2002. m-1585
Hadžić Amela, Povšetova ulica 104/d,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2001. gng-168790
Hliš Bogomir, Lancova vas 90A, Videm
pri Ptuju, spričevalo Šole za voznike viličarja s št. 149/77-H. gne-168867
Horvat Rene, Prvomajska 7, Slovenska Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 2001.
m-1591
Hren Jasna, Ul. Sagadinovih 9, Pragersko, zaključno spričevalo Gimnazije Miloša Zidanška Maribor, šolsko leto 1982/83.
m-1598
Hudorovac Arenka, Sovinek 13, Semič,
spričevalo 5. razreda OŠ Semič, izdano
leta 2003. gnj-168812

Št.

Hudorovič Darko, Rosalnice 89, Metlika,
spričevalo 2. razreda OŠ Metlika, izdano
leta 1988. gnl-168760
Hudorovič Tine ml., Dol. Dobravice 8,
Gradac, spričevalo 2. razreda OŠ Podzemelj, izdano leta 1996. gnm-168759
Ilić Jasminka, Jezerškova ulica 8, Komenda, spričevalo poklicne mature Srednje trgovske šole – ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 2003. gnp-168881
Inkret Barbara, Mariborska 32, Celje,
indeks, št. 71140929, izdala Pravna fakulteta. m-1587
Jereb Frančišek, Smrečje 5, Vrhnika,
diplomo Visoke šole za organizacijo dela
Kranj p.o., izdano leta 1979. gnv-169300
Jones Daniela, Preglov trg 13, Ljubljana, diplomo Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo v Ljubljani, izdana leta 1986, na
ime Car Daniela. gnh-168839
Kajnih Ignac, Grlinci 25, Juršinci, spričevalo 8. razreda OŠ Juršinci. gnu-168601
Kajnih Marta, Grlinci 25, Juršinci, spričevalo 8. razreda OŠ Juršinci. gnt-168602
Kavčič Blaž, Medana 43, Dobrovo v Brdih, spričevalo 1. letnika Srednje poklicne
in tehniške kmetijsko živiljske šole Nova
Gorica, izdano leta 2003. gnu-168901
Kavčič Maja, Goriče 32, Golnik, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Kranj,
ekonomsko komercialni tehnik, izdano leta
2002. gnx-169173
Kerezović Ljubomir, Dolenjska cesta 64,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
4. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani – smer zdravstveni tehnik, izdano leta
1998. gnz-169246
Kocjan Franc, Gabrov trg 27, Ljubljana,
diplomo Srednje gradbene tehnične šole.
gnn-168983
Kokalj Vanja, Tepe 41, Litija, preklic indeksa št. 01003335, Pedagoške fakultete, objavljenega v Ur. l. RS, št. 107/2004.
gnt-169052
Kokalj Vida, Slamnikarska ulica 14,
Mengeš, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnf-169041
Kološa Zdenka, Stanjevci 102, Petrovci,
spričevalo o končani OŠ Gornji Petrovci,
izdano leta 1984. gnl-169185
Koren Alen, Bukovec 26, Zgornja Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠGT – smer kuhar, natakar, izdano leta
1997. m-1593
Kos Jadranka, Cesta Zmage 9, Zagorje ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
Šola za prodajalce Trbovlje, mešana stroka, izdano leta 1980, izdano na ime Mrva
Jadranka. gno-169032
Kos Martina, Zapotok 28B, Ribnica, maturitetno spričevalo Gimnazija Želimlje, izdano leta 2001. gnt-169202
Košir Nina, Smerinje 5, Kranjska Gora,
spričevalo 4. letnika gimnazije Jesenice,
izdano leta 2004. gnc-168623
Kovač Marija, Malo Mraševo 34A, Podbočje, spričevalo 8. razreda OŠ Pobočje,
izdano leta 1975. gno-168857
Krajnc Mateja, Letonjeva ulica 10, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene
šole v Mariboru, izdano leta 1996. m-1578
Krč Nina, Sajovčevo naselje 25, Šenčur,
spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj, izdano leta 2004. gnv-168625
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Krušič Luka, Rudnik 1, Radomlje, diplomo Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete, veterinarski oddelek – smer splošna veterina, št. 4/730/231/74, izdano leta
1974. gnw-169274
Kump Borut, Reboljeva ulica 10, Trzin,
maturitetno spričevalo Gimnazija Ledina,
izdano leta 2000. gnv-169225
Kupčič Rok, Ulica Šantlovih 20, Maribor, spričevalo 1. letnika Gimnazije in srednje kemijskešole Ruše, izdano leta 2002.
m-1588
Kvasič Kristjan, Garibaldijeva ulica 4,
Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu SKPŠ Koper, izdano leta 1994.
gnz-168996
Ledinek Sonja, Lokovica 78, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole, Celje, izdano leta 1980.
gno-169007
Lenart Rok, Cesta Tončke Čeč 90, Trbovlje, indeks, št. 93479740, izdala Tehniška fakulteta. m-1600
Lišanin Saša, Udarniška 2, Štore, spričevalo 2. letnika Srednje strojne šole Štore,
izdano leta 1994. gng-169240
Lovrec Aleksander, Ulica 28. maja 69,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Poklicne
tekstilne šole v Kranju, izdano leta 1976.
gni-168813
Lukić Kamenko, Polje 10B, Zagorje ob
Savi, spričevalo 1., 2., 3., letnika Rudarsko
šolski center Zagorje – rudar kopak, izdano
leta 1976-1979. gny-168647
Majcen Anita, Mota 29C, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomsko trgovske in upravno administrativne šole Murska Sobota, izdano leta 1998.
gnn-168612
Majcenovič Tadej, Bukovci 99, Markovci, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazija
Ptuj, izdano leta 1998. gnv-168600
Majer Andreja, Laše 21A, Podplat, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole v Celju, izdano leta 1982, izdano na
ime Plevček Andreja. gnm-168709
Marciuš Zdenko, Kozlovičeva ulica 29,
Koper – Capodistria, spričevalo 2. letnika
Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1975. gnc-169194
Mavrič Natalija, Sp. Polskava 336, Pragersko, spričevalo 1. letnika Pedagoške
šole Maribor, izdano leta 1988. gnu-168751
Medved Gašper, Trboje 16, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednja šola tiska in papirja. gne-168892
Medvešek Marjan, Zidani Most 11, Zidani Most, spričevalo 6. razreda OŠ Litija.
gni-168763
Mori Andreja, Pod Gradom 30A, Radlje
ob Dravi, spričevalo 5. letnika ekonomsko
– komercialne šole. gnl-168635
Motoh Dušan, Markovičeva ulica 9, Maribor, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1981.
m-1582
Murselovič Jasna, Ul. Jožefa Lackove
31, Ptuj, spričevalo 3. letnika Ekonomske
Šole Ptuj, izdano leta 1999. gnb-168870
Nuhi Fatima, Stare sledi 8, Prevalje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika TKŠ Ruše, izdano leta 1972.
m-1608
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Oletič Peter, Slomškovo naselje
19, Lendava – Lendva, spričevalo 1.
letnika dvojezične srednje šole Lendava.
gnd-169018
Pangrčič Jernej, Gubčeva 10, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in strokovne šole Ljubljana, izdano
leta 1997. gnl-169010
Panjan Danijel, Ig 443, Ig, spričevalo 3.
letnika Srednje trgovske šole, smer prodajalec, izdano leta 1993. gns-169203
Panker Jasmina, Križevci 51, Križevci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske šole v Mariboru, izdano leta 1997, izdano na ime Bagari Jasmina. gng-168665
Pavčnik Jernej, Draga 4, Hrastnik, spričevalo 4. letnika Srednje Kmetijsko mehanizacijske šole Maribor, izdano leta 2004.
m-1571
Perdan Peter, Krčevina 5, Miklavž
pri Ormožu, spričevalo o končani OŠ
Stanka Vraza Ormož, izdano leta 1985.
gnj-169187
Pernat Matija, Jurčičev trg 2, Ljubljana,
indeks, št. 26105547, izdala FDG v Ljubljani. gnn-169208
Petrovčič Andreja, Lavričeva ulica 23A,
Ajdovščina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za oblikovanje in fotograﬁjo
Ljubljana, izdano leta 1995. gnt-169177
Rabzelj Jana, Drenovec 18, Leskovec
pri Krškem, spričevalo o končani OŠ Leskovec, izdano leta 1975, izdano na ime
Lekše Jana. gnz-168621
Rak Milka, Tovarniška 4, Ajdovščina,
spričevalo o končani OŠ Riharda Jakopiča
Ljubljana, izdano leta 1976. gnt-169252
Ravnjak Sergej, Sušnikova 23, Muta,
indeks, št. 81612497, izdala EPF v Mariboru. m-1596
Repnik Polona, Bevke 128, Vrhnika,
maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnq-168930
Reven Franja, Dobravšce 4, Gorenja
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole,
izdano leta 1999. gnz-169196
Režek Anton, Dolenja vas 1, Mirna Peč,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 1978.
gnn-169008
Rogel Jure, Skapinova ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Euro Šola v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnx-169273
Sejdovič Alma, Cesta maršala Tita 63,
Jesenice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Jesenice – smer bolničar negovalec,
izdano leta 2000 in 2002. gnq-169005
Soldo Alen, Čečovje 4, Ravne na Koroškem, spričevalo 4. letnika ekonomske šole
EKT / PTI, izdano leta 1982. gni-169013
Šenk Nuša, Cesta 1. maja 63, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Staneta Žagarja
Kranj, izdano leta 1999. gnw-168849
Šilc Anton, Trčova 210, Malečnik, zaključno spričevalo Srednje lesarske šole v
Mariboru – smer mizar. m-1584
Škantelj Jerneja, Podpeč 24, Grosuplje,
spričevalo poklicne mature Srenje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gnx-169048
Šmajgert Urška, Stantetova 4, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
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gostinstvo in turizem Maribor – gostinski
tehnik, izdano leta 1998 in 1999. m-1586
Šribar Ksenija, Zadobrova 73, Škofja
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja kmetijska in gospodinjska šola Šentjur,
izdano leta 1999. gnu-168855
Štebih Jernej, Polenci 26A, Polenšak,
maturitetno spričevalo Srednjo gradbeno
šolo Maribor – smer Tehniška gimnazija,
izdano leta 2002. m-1573
Štimac Robert, Morava 31, Kočevska
Reka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroživilske šole Ljubljana – smer živilski tehnik, izdano leta 1999. gnb-168645
Štupar Petra, Mestne njive 12, Novo
mesto, indeks, št. 30011656, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gno-169282
Švarc Rina, Tekstilna 5/a, Maribor, maturitetno spričevalo Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 2004. m-1599
Tehovnik Živa, Glinek 2, Škoﬂjica, spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotograﬁjo Ljubljana. gnu-169101
Tepeš Anita, Cesta v Debro 18, Laško,
spričevalo – izkaz od 1. – 6. razreda Šole
s prilagojenim programom Primoža Trubarja Laško. gnt-168877
Tudija Andrej, Križevska vas 68, Metlika, spričevalo 4. razreda OŠ Podzemelj,
izdano leta 1996. gnk-168761
Turk Dejan, Koroška cesta 105A, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, smer poklicno tehniško izobraževanje – gostinsko
turistični tehnik. m-1569
Turk Mihaela, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danile
Kumar v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnd-169193
Udovič Dušan, Visoko 6C, Visoko, spričevalo 1. in 2. letnika Srednja šola za pošto, komunikacijo in ekonomijo v Ljubljani.
gng-168769
Veljović Dejan, Brodarjev trg 2, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Martin Krpan,
izdano leta 1998. gny-169272
Volk Bojan, Vir pri Stični 78, Ivančna
Gorica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Josipa Jurčiča Stična, izdano leta 1978.
gns-168628
Vuković Nenad Andraž, Prečna 8, Litija, maturitetno spričevalo, 3. in 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta 1998 in
1999. gnq-168630
Zakotnik Blaž, Zaloška cesta 299/a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
Živilske šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnm-168659
Zebec Sabina, Ivanjkovci 15, Ivanjkovci, spričevalo o končani OŠ Ivanjkovci,
izdano leta 2000. gnz-168746
Zorman Simon, Šmarca, Spodnji log 5,
Kamnik, spričevalo 2. letnika Srednje šole
v Domžalah – strojna smer, izdano leta
1993. gns-168903
Zrim Damjana, Cankarjeva 48, Murska
Sobota, spričevalo Ekonomske šole – trgovec, izdano leta 1999. gne-169067
Žvirc Maks, Šentjanž nad Dravčami 39,
Vuzenica, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne elektro šole v Mariboru, izdano
leta 1981. m-1609

Ostali preklici
Aluloski Marjan, Alpska cesta 13, Bled,
delovno knjižico. gnv-168875
Avtoprevozništvo Koren Jože s.p.,
Stranska vas 78, Žužemberk, hrvaško dovolilnico, št. E043278, 0001707 za kamionske prevoze pod oznako 191/11 za leto
2004. gnm-168684
Barlič Ana, Cesta Andreja Bitenca 44,
Ljubljana-Šentvid, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Šentvid. gne-169292
Bjelošević Jadranka, ulica talcev 1B,
Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št.
21012340, FDV. gnx-168898
Bodnaruk Darko, Ulica Janeza Puharja 8,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 19945419,
Ekonomska fakulteta. gng-169290
Bombek Adelina, Cirkulane 55, Cirkulane, delovno knjižico. gnd-168868
Bračko Andreja, Celestrina 6/c, Malečnik, delovno knjižico. m-1581
C.D.Transport, Dušan, Metliška cesta 37,
Črnomelj, dovolilnico za mednarodni prevoz
blaga za Srbijo in Črno goro, št. 000500,
oznaka 891/11, EO43349. gni-169088
C.D.Transport, Dušan, Metliška cesta
37, Črnomelj, dovolilnico za mednarodni
prevoz blaga za Hrva, št. 0001778, oznaka
191/11, EO43349. gnh-169089
Cerar Špela, Kvedrova cesta 16, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazije
Bežigrad. gnx-168873
Ciber Uroš, Kočevska cesta 132, Škofljica, študentsko izkaznico, št. 64980022,
izdala FE v Ljubljani. gns-169053
Copot Stoja, Ulica J. Ribiča 9, Ljutomer,
izkaznico vojnega ininvalida za popust pri
vožnji št. 02487, izdane dne 3. 5. 1997.
gnu-169001
Čuk Klavdija, Stara Fužina 53/a, Bohinjsko Jezero, študentsko izkaznico, št.
01002032, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gny-168897
Ćeranić Jelena, Jarše 18/a, Ljubljana,
delovno knjižico. gne-169042
Debevec Živa, Alojza Rabiča 18, Mojstrana, študentsko izkaznico, št. 41030203,
izdala MF v Ljubljani. gnf-168991
Dom starejših Na fari, Na fari 50, Prevalje, izjavo o ustreznosti, št. A2151086 za vozilo Ford Connect, št. šasije WFOJXXTTPJ3S23291, izdalo ga je podjetje Simmit motors Ljubljana d.o.o.. gnh-169189
Dornik Katarina, Krška vas 28E, Krška
vas, delovno knjižico. gni-168588
Ferlič Rajko, Smetanova 90, Maribor,
delovno knjižico. m-1592
Fidler Primož, Breg pri Polzeli 169, Polzela, študentsko izkaznico, št. 29010642.
gno-168732
Fijauž Anton, Bresterniška 131, Bresternica, delovno knjižico. m-1580
Geršak Miroslav s.p.- Prevozništvo in
posredništvo, Gorjane 9, Podsreda, hravško dovolilnico za tretjo dražvo, št. 191,
koda EO79774, št. 5467. gnv-169025
Gojko Velkov s.p., Ulica Gorenjskega
odreda 14, Kranj, izvod licence št. 2173 za
prevoze, z veljavnostjo do 4. 5. 2006, za
vozilo Daimler Benz 814 KR C1-311, izdano pri obrtni zbornici Slovenija 3. 2. 2004.
gnt-169302
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Golub Vesna, Ljubljanska 85, Domžale,
potrdilo o opravljenem tečaju iz pripravljanja jedi v okviru poklica pomožni kuhar, št.
delovodnika 548/83, št. reg. 175, izdano
leta 1983. gnr-169204
Grbec Aljoša, Seča 117, Portorož – Portorose, delovno knjižico. gnz-168846
Groboljšek Bojan, Vače 66, Litija,
izkaznico vojnega veterana, št. 003600.
gnc-168719
Herman Marjeta, Vogelna 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18010299, Filozofska fakulteta. gnp-168956
Hodžić Ermin, Ulica Hermana Potočnika
9, Ljubljana, delovno knjižico. gnd-168993
Hozjan Klemen, Kovski vrh 3, Škofja
Loka, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gno-169082
Jakše Tina, Trdinova pot 4A, Metlika,
dijaško izkaznico, izdala Vzgojiteljska šola
in Gimnazija Ljubljana. gno-168636
Jamšek Andrej, Slatinski Dol 17, Zgornja Kungota, študentsko izkaznico, št.
51034596, Fakulteta za kmetijstvo Maribor. m-1570
Jeraj Maja, Dolenja vas pri Čatežu
1, Velika Loka, študentsko izkaznico, št.
19405987, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnd-168722
Jozić Davor, Ulica Matije Blejca 10, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 18010057, Filozofska fakulteta. gns-169153
Jurić Aleksandar, Srebrničeva ulica 36,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-168986
Kavšek Nuša, Knezov štradon 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20202144,
Pravna fakuleta. gnf-169216
Kerezović Ljubomir, Dolenjska cesta 64,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-169245
Kobal
Dušan,
Trtnikova
11,
Ljubljana-Polje, vpisni list za čoln, št.
IZ -1645, znamka motorja SEA DOO
Bombardier, št. motorja M 5884724, letnik
1999. gnw-169103
Kociper Gašper, Tržaška 90 i, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 25006233, Fakulteta za arhitekturo. gnb-168720
Kocjan Franc, Gabrov trg 27, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-168954
Kojc Branko, Trčova 239, Maribor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3333/97 VČ 1141/97. gnn-169183
Kolbl Polonca, Krištanci 9/b, Križevci
pri Ljutomeru, študentsko izkaznico, št.
61206911, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. gnm-168834
Kosovel Srečko – Avtoprevozništvo
s.p., Preserje 14/a, Branik, dovolilnici za
Srbijo in Črno goro, št. 001690 in 005198.
gnk-168886
Košir Katja, Perčeva ulica 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71020018, Biotehniška fakulteta. gnm-168934
Kozar Robin s.p., Prešernova ulica 26,
Murska Sobota, izvod licence, št. 1780 za
vozilo Peugeot J5, reg. oznaka MS 59-16V.
gnt-168727
Kratnar Simon, Štularjeva 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19379316, Ekonomska fakulteta. gnb-169220
Krč Uroš, Botričnica 16, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 19367151, Ekonomska fakulteta. gnp-169256
Krnjak Blaženka, Ig 389, Ig, delovno
knjižico. gng-169090
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Kuhar Martin, Šutna 36, Podbočje,
orožni list, št. OL 30584, izdala UE Krško.
gnc-169094
Kupčič Vesna, Selnica ob Muri 9,
Pesnica pri Mariboru, študentsko izkaznico,
št. 21015746, izdala FDV v Ljubljani.
gnp-169056
Lazar Dejan, Petkovec 43A, Rovte, vozno karto, št. 17426 Belica, relacija Petkovec
– Ljubljana, izdal Sap d.o.o.. gni-168713
Lendero Nika, Stantetova ulica 15, Velenje, študentsko izkaznico, št. 30010968,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnk-169161
Letnikoski Sašo, Balinarska pot 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-169283
Lipar Karmen, Šmarješke toplice 24,
Šmarješke Toplice, delovno knjižico.
gnt-168627
Lipej Aleksandra, Kržičnikova 8, Brežice, študentsko izkaznico, št. 21016609,
FDV. gni-168838
Malovrh Gašper, Murnova cesta 12,
Šmarje-SAP, študentsko izkaznico, št.
26104811, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo. gnd-168768
Malovrh Špela, Murnova cesta 12,
Šmarje-SAP,
študentsko
izkaznico,
št. 71990172, Biotehnična fakulteta.
gne-168767
MATKO TRANSPORT s.p., Gabrje, Gomile 21, Brusnice, izvod nacionalne licence, št. 1410, izvod licence skupnosti, št.
505 za vozilo Renault Premium 385, reg.
št. 85-75J in NM 52-31N. gnm-169184
Maver Urša, Zavrh 39, Mengeš, vozno
karto, št. 430293. gnv-169000
Meglič Primož, Na logu 14, Tržič, izkaznico za reševalca iz vode št. 229/04/A.
gnv-168650
Meglič Primož, Na logu 14, Tržič, študentsko izkaznico, št. 22053640, Fakulteta
za šport. gnr-169029
Meleš Anita, Grajska 10, Murska Sobota, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska
šola Murska Sobota. gnh-168739
Miklavčič Peter, Cesta brigad 16, Novo
mesto, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-9458/99, VČ 1340.
gnf-169016
Mikuš Peter, Sečovje 95A, Sečovlje –
Sicciole, delovno knjižico. gns-169003
Milinčič Lara, Industrijska 1, Bovec, delovno knjižico. gnm-168634
Moračanin Miomir, Černetova 7/a, Ljubljana, izvod licence, št. 010450 za vozilo
Mercedes Benz S 320, reg. št. LJ P9-60H.
gne-168992
Motoh Danijel, Šešče 35, Prebold, delovno knjižico. gnr-168704
MP TRANSPORT d.o.o., Hrastje 40,
Gorica pri Slivnici, hrvaško dovolilnico, št.
0003972. gnc-168869
Mršnik Jana, Tržaška cesta 36, Ljubljana, delovno knjižico. gnk-169236
Muller Ivan s.p., Radoviči 3, Metlika,
izvod licence št. 6974 za vozilo reg.
NM A3-709, izdano dne 11. 3. 2003, z
veljavnostjo od 14. 3. 2003-14. 3. 2008.
gnc-169269
Muratović Isma, Toplarniška ulica 7,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-169195
Mutvar Jaka, Tesovnikova ulica 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-168779
Nadarević Jasmin, Zeljarska ulica 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-168926
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Neuvirt Rok, Gubčeva 6, Lenart v Slov.
goricah, vozno karto, št. 01527 – relacija
Lenart Maribor, izdal Certus Maribor.
m-1579
Nikolov Jovan, Poljska cesta 1, Rače,
certiﬁkat št. 017066 za prevoz nevarnega
blaga v cestnem transportu izdan 11. 10.
2002 od MNZ. m-1577
Ovsenjak Boštjan, Bevkova 8, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
19791364, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljnii. gnn-169158
Pezdir Tatjana, Vodnikova cesta 6, Ljubljana, delovno knjižico. gns-168778
Piškur Nina, Novomeška cesta 83, Straža, študentsko izkaznico, št. 20201277,
Pravna fakulteta. gnq-168880
Plešnik Branko, Lokovica 108, Šoštanj,
študentsko izkaznico, št. 93489572, izdala
FERI v Mariboru. m-1595
Potočnik Denis, Goričane 69, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 64040466, Fakulteta za elektrotehniko. gnr-168629
Prosenjak Alenka, Ipavčeva ulica
10, Maribor, študentsko izkaznico, št.
93539316, izdala Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru. m-1594
Rangus Sabina, Mihovica 1, Šentjernej,
vozno karto, št. 0011312. gno-169182
Rekić Edi, Nanoška ulica 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-169179
Repič Sabina, Hrastje 30, Kranj, delovno knjižico. gnk-169011
Satler Branko, Krožna pot 8/a, Vrhnika,
delovno knjižico. gnu-168876
Sebanc Anton, Čilpah 2, Trebelno, delovno knjižico. gni-169038
Simončič Katja, Spominska 4, Celje, delovno knjižico. gnu-169176
Skočir Aljaž, Rabelčja vas 34B, Ptuj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2130/01, VČ – 4748.
gno-168607
Skočir Aljaž, Rabelčja vas 34B, Ptuj,
potrdilo o usposobljenosti za opravljanje
VHF GMDSS postajo št. 02/09-1102/01.
gnq-168605
Sotlar Mateja, Petrovičeva ulica 27,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnl-168710
Srednja trgovska šola Ljubljana, Ljubljana, Poljanska c. 28a, preklicuje okrogel
pečat velikosti 35 mm, v katerem je v sredini grb Republike Slovenije, na zunanjem
obodu pa je izpisano ime šole SREDNJA
TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA, v sredini pa sedež šole Ljubljana, Poljanska
cesta 28a. Žig je oštevilčen s številko 1.
Ob-28198/04
Stupar Slađana, Prisoje 5, Koper – Capodistria, dijaško izkaznico, izdala Ekonomsko – poslovna šola. gnb-168995
Šepetavc Lara, Prijateljeva ulica 16,
Celje, študentsko izkaznico, št. 18010040,
Filozofska fakuleta. gny-169197
Šiftar Tomaž, Štrukovci 15, Bodonci, delovno knjižico. gnv-168750
Šimonič Vesna, Razlagova 18, Murska
Sobota, delovno knjižico. gnw-168599
Šketa Jožef, Litijska cesta 224, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-630/01, VČ – 3635.
gnl-169035
Škrabec David, Ul. Slavka Gruma 26,
Novo mesto, potrdilo o opravljenem preiz-
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kusu strokovne usposobljenosti za voznika
izrednih prevozov. gnp-169181
Štrakl Peter, Križevci pri Ljutomerju 9,
Križevci pri Ljutomeru, vozno karto, št. 1642
– 100% popust, izdal LPP. gnm-168809
Švab Gretica, Čreskova 30, Nova Cerkev, delovno knjižico. gnx-168923
Trdan Uroš, Koblarji 46, Stara Cerkev,
študentsko izkaznico, št. 23990246, Strojna fakulteta. gnd-168718
Ukmar Nike, Marija Kogoja 1/a, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 19827689,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnx-169098
Valant Janez, Fabjanijeva 19, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18011363, Filozofska fakulteta. gnr-169304
VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR, Vodnikova 56, Ljubljana,
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vozno karto, št. 2304 – 100% popust, izdana na ime Šterman Majda, Verd 223,
Vrhnika, izdal LPP. gnx-169198
Vičar Ivan s.p., Vičanci 16, Velika Nedelja, licenco, št. 005990 za vozilo Scania
112M, reg. št. MB K9-759. gnf-168841
Vičič Eva, Novakova 3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnf-168891
Vičič Robert, Velika Bukovica 5A, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 19373860,
Ekonomska fakuleta. gny-169047
Vrabič Aleksander, Vnanje Gorice, Ob Curnovcu 12, Brezovica pri Ljubljani, izkaznico
vojnega veterana, št. 005256. gnq-168780
Vujić Radivoje, Manžan 31, Koper – Capodistria, petletno listino za prehod meje
z Italijo št. AI 115638, izdala UE Koper.
gnn-169233

Zindovič Radosav, Ul. 1. avgusta 5,
Kranj, delovno knjižico. gnn-168737
Znidarič Nuša, Navršnikova 32, Maribor, študentsko izkaznico, št. 63030243,
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnh-169289
Zobavnik Barbara, Pot na Poljane 19,
Kamnik, dijaško izkaznico, izdal Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik. gnq-168755
Zorjan Katrin, Vukovski dol 17, Jarenina, vozno karto, št. 2221. m-1602
Zrnec Sašo, Obrtniška ulica 4, Grosuplje, vozno karto, št. 987 – 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gnj-169212
Žafran Damjan, Turjaško naselje 18,
Kočevje, orožni list, št. 19006, izdan 20. 12.
2002. gnk-168711
Žohar Matej, Kesnikova 50, Celje, delovno knjižico. gns-168803

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.B
ZJN-15.G

7157
7157
7157

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

7248
7248

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Storitve
Javni razpisi
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Javni razpis za natečaj
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Gradnje
Mednarodni razpisi

7158
7158
7158
7159
7159
7159
7175
7176
7188

Evidenca statutov sindikatov

7249

Odločbe in sklepi po ZPOmK

7249

Objave po 64. členu Zakona o medijih

7249

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

7250
7250
7250

Zavarovanja

7253

7194
7194
7195
7196
7197
7197
7207
7212

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici pogrešanih

7259
7259
7263
7264
7264
7264

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

7265
7265

7216
7216
7216

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

7266
7266
7266
7266
7266
7269
7272
7272
7274

Javni razpisi

7218

Javne dražbe

7226

Razpisi delovnih mest

7230

Druge objave

7237
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