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Javna naročila
po Zakonu
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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. 55
Ob-29533/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00.
3. Datum izbire: 17. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: 2 tovorni prikolici, dobava franko PE
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponudba – cena in garancijska doba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: MAN AT d.o.o. Jadranska
cesta 25, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 12,200.000 SIT
brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,273.760 SIT brez DDV, 12,200.000
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 25
Ob-29543/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00.
3. Datum izbire: 10. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
električna energija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektro Gorenjska d.d., Ul.
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 10,465.869,30
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,733.682 SIT brez DDV, 10,465.869,30
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: 5. 3. 2004,
Ob-6333/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 10. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 32
Ob-29544/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00.
3. Datum izbire: 26. 8. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
razglednice in voščilnice – božično novoletni program.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe in
vzorci razglednic in voščilnic.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Emma d.o.o., Veličkova 43,
1430 Hrastnik; Papirna galanterija Šum
d.o.o., Prešernova 21, 1410 Zagorje ob
Savi; Pot, Ljubljana, d.o.o., Tacenska cesta
29, 1000 Ljubljana; Gikart, papirna galanterija, Franc Kralj s.p., Brinje 2a, 1262 Dol pri
Ljubljani; Graﬁka Soča, d.d., Sedejeva 4,
5000 Nova Gorica; Conﬁdia d.o.o., Koseskega 11, 1000 Ljubljana; V.P.C. d.o.o., Trnoveljska 2b, 3000 Celje; Etiketa, tiskarna
d.d. Industrijska ulica 6, 4226 Žiri; Sidarta
d.o.o., C. 24. junija 23, 1000 Ljubljana;
T-graf, Rudolf Tovornik s.p., Letnerjeva 6,
3000 Celje; Grafocarton d.o.o., Žabotova 5,
2000 Maribor; Zveza slovenskih društev za
boj proti raku, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana; Planinsko društvo Ptuj, Prešernova ulica
27, 2250 Ptuj; Hočevar Gaspari, Hočevar
Štefan s.p., Pražakova 6, 1000 Ljubljana,
Ekološko društvo za boljši svet, Bolfenška
66, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 4,346.000 SIT
– Emma d.o.o., 3,449.500 SIT – Papirna
galanterija Šum d.o.o., 6,205.400 SIT – Pot,
Ljubljana, d.o.o., 18,064.150 SIT – Gikart,
615.000 SIT – Graﬁka Soča, 1,477.500 SIT
– Conﬁdia d.o.o., 4,805.000 SIT – V.P.C.
d.o.o., 225.000 – Etiketa d.o.o., 3,390.000
SIT – Sidarta d.o.o., 9,645.000 SIT – T-graf,
9,860.000 SIT – Grafocarton, 1,050.000 SIT
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– Zveza slovenskih društev za boj proti raku;
384.000 SIT – Planinsko društvo Ptuj;
1.980.000 SIT – Hočevar Gaspari; 126.000
SIT – Ekološko društvo za boljši svet.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: 12. 3. 2004,
Ob-6518/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 10. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 32
Ob-29545/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 02/449-20-00.
3. Datum izbire: 15. 7. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
razglednice in voščilnice – splošni program.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe in
vzorci razglednic in voščilnic.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Emma d.o.o., Veličkova 43,
1430 Hrastnik; Papirna galanterija Šum
d.o.o., Prešernova 21, 1410 Zagorje ob Savi;
Pot, Ljubljana, d.o.o., Tacenska cesta 29,
1000 Ljubljana; Gikart, papirna galanterija,
Franc Kralj s.p., Brinje 2a, 1262 Dol pri Ljubljani; Graﬁka Soča, d.d., Sedejeva 4, 5000
Nova Gorica; Conﬁdia d.o.o., Koseskega 11,
1000 Ljubljana; V.P.C. d.o.o., Trnoveljska 2b,
3000 Celje; Etiketa, tiskarna d.d. Industrijska
ulica 6, 4226 Žiri; Sidarta d.o.o., C. 24. junija
23, 1000 Ljubljana; Galerija Furlan, Suzana
Hrovat s.p., Cesta 24. junija 60, 1231 Ljubljana – Črnuče; T-graf, Rudolf Tovornik s.p.,
Letnerjeva 6, 3000 Celje; Grafocarton d.o.o.,
Žabotova 5, 2000 Maribor..
7. Pogodbena vrednost: 15,139.000 SIT
– Emma d.o.o., 2,452.500 SIT – Papirna
galanterija Šum d.o.o., 5,035.900 SIT – Pot,
Ljubljana, d.o.o., 14,690.000 SIT – Gikart,
396.000 SIT – Graﬁka Soča, 3,140.000 SIT
– Conﬁdia d.o.o., 1,619.000 SIT – V.P.C.
d.o.o., 322.500 SIT – Etiketa d.o.o., 220.000
SIT – Sidarta d.o.o., 59.000 SIT – Galerija
Furlan, 4,196.000 SIT – T-graf, 5,022.000
SIT – Grafocarton.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: 12. 3. 2004,
Ob-6518/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 27. 10. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 5
Ob-29949/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1, 2000
Maribor,
faks
02/45-00-225,
tel.
02/45-00-262, zdenka.letonja/zzv-mb.si.
3. Datum izbire: 11. 10. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
insekticidi in rodenticidi, kraj dobave: Prvomajska 1, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, Maribor, Deosan d.o.o., Litijska cesta
31, Ljubljana in M Plus d.o.o., Maribor.
7. Pogodbena vrednost: Mikro + Polo
d.o.o., Lackova 78, Maribor – 4,938.400 SIT;
Deosan d.o.o., Litijska cesta 31, Ljubljana
– 7,835.800 SIT IN M Plus d.o.o., Maribor
– 7,981.320 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, Maribor
– 4,938.400 SIT; Deosan d.o.o., Litijska
cesta 31, Ljubljana – 7,835.800 SIT in M
Plus d.o.o., Maribor – 7,981.320 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: 27. 10. 2004.
Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor

ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 351-05-28/2004
Ob-29532/04
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade.
2. Naslov naročnika: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: sklop 1 (izvajanje svetovalnega inženiringa): 7. 7. 2004; sklop 2 (izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri
delu): 9. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje svetovalnega inženiringa in izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu pri
izgradnji ter rekonstrukciji objektov za
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zagotavljanje pogojev dela Policije na
meji z Republiko Hrvaško, in sicer
PP Metlika, PP Piran, PP Ormož, PP Gorišnica in PP Podlehnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: sklop 1: (1. ponudbena cena –
do 100 točk, 2. reference ponudnika – do 13
točk, 3. certiﬁkat po sistemu zagotavljanja
kakovosti v skladu s skupino slovenskih
standardov SIST – ISO 9001:2000 za dejavnost, ki je predmet javnega naročila –
1 točka); sklop 2: (1. ponudbena cena – do
100 točk, 2. reference ponudnika – do
13 točk).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1 (izvajanje svetovalnega inženiringa) – DDC svetovanje inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana;
– sklop 2 (izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu) – Iskra sistemi d.d.,
Stegne 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 (izvajanje svetovalnega inženiringa): 69,702.500 SIT;
– sklop 2 (izvajanje koordinacije za varnost in zdravje pri delu): 4,989.700 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1 (izvajanje svetovalnega inženiringa): 86,370.500 SIT – 69,702.500 SIT;
sklop;
– 2 (izvajanje koordinacije za varnost in
zdravje pri delu): 21,310.000 SIT – 4,989.700
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:
26. 10. 2004.
Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije
Št. 54
Ob-29535/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-20-00.
3. Datum izbire: 17. 6. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: pogodbeni prevozi poštnih pošiljk za obdobje dveh let.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponudba: 1. in 2. sklop – cena za redni prevoz
in cena za izredni prevoz; 3. sklop – cena
prevoza v časovno opredeljenih terminih in
cena prevoza izven časovno opredeljenih
terminov.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtoprevozništvo Uranič Primož
s.p., Beričevo 2a, 1262 Dol pri Ljubljani – 2.
sklop, Fremax, Maksimiljan Frešer, d.o.o.,
Kopivnik 9, 2313 Fram – 3. sklop, za 1. sklop
naročnik ni opravil izbora, ker ni pridobil pravilne ponudbe.
7. Pogodbena vrednost: 45,497.504 za 2.
sklop in 22,921.600 za 3. sklop.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2. sklop: 53,376.960 SIT brez DDV,
45,497.504 SIT brez DDV; 3. sklop samo ena
ponudbena vrednost – 22,921.600 SIT brez
DDV.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 221/2004
Ob-29762/04
1. Naročnik: SNG Drama Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 1, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 7. 2004.
4. Vrsta in obseg storitve: izvajanje svetovalnega inženiringa za obnovo in gradnjo objekta SNG Drama Ljubljana do pridobitve gradbenega dovoljenja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. cena – 40 točk, 2. reference
ponudnika – 40 točk, 3. kadri – 16 točk,
4. Iso certiﬁkat – 4 točke; Izbrani ponudnik
je oddal najugodnejšo ponudbo in dosegel
najvišjo oceno po merilih iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IN.CO Invest d.o.o., Tbilisijska
85, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 53,755.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Številka objave predhodnega razpisa: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo:
28. 10. 2004.
SNG Drama Ljubljana

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 17122-04-403-100/2004/3
Ob-29788/04
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 ose-
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ba: 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: 403-100/2004.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.11.42.00-1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
najem prevoznih sredstev za potrebe policije ter vzdrževanje in zavarovanje prevoznih sredstev, in sicer 100 specialnih
belo – modrih patruljnih osebnih vozil s
prostornino motorja od 1600 do 1900
ccm – nazivne prostornine, karavan izvedbe, za obdobje 3 let. Podrobnejši opis
in obseg predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: 26. 11. 2004.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2. Vrsta in obseg: najem prevoznih sredstev za potrebe policije ter vzdrževanje in
zavarovanje prevoznih sredstev, in sicer 100
specialnih belo-modrih patruljnih osebnih
vozil s prostornino motorja od 1600 do 1900
ccm – nazivne prostornine, karavan izvedbe, za obdobje 3 let, podrobnejši opis in
obseg predmeta javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
3. Ocenjeni stroški (brez DDV):
330,000.000 SIT.
4. Predvideni datum začetka: 26. 11.
2004.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-100/2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Gradnje
Št. 351-1297/2004-119
Ob-29929/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Konrad
Pušnik, Erika Kosi, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-34,
03/747-13-38, ali 041/611-147, 041/665-037,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta:
konrad.pusnik@obc-sentjur.si,
erika.kosi@obc-sentjur.si,
internetni
naslov:
www//obcina.sentjur.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: večstanovanjski kompleks
Livada – 1 v Šentjurju.
II.2) Kraj izvedbe: Šentjur.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja
večstanovanjskega kompleksa Livada –
1, Šentjur in priprava potrebne PGD, PZI
in druge projektne in tehnične dokumentacije vključno z nakupom potrebnega
zemljišča.
II.6) Predvideni datum začetka postopka:
november 2004.

Št.

II.7) Datum zaključka: gradnje: 31 12.
2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-1297/2004-119.
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: 29. 10. 2004.
Občina Šentjur

Storitve
Ob-29793/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Postojna, kontaktna oseba: Berra Gulje
Karmen, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/720-87-00, faks 05/728-07-80,
elektronska pošta: ssklad@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: oddaja investitorstva pri celoviti prenovi objekta Ulica prekomorskih
brigad 6, Postojna za stanovanjsko-poslovni
objekt.
II.2.3) Kategorija storitve IA6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: oddaja
investitorstva pri celoviti prenovi objekta
Ulica prekomorskih brigad 6, Postojna za
stanovanjsko-poslovni objekt.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: oktober 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Občina Postojna
Ob-29922/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Servis skupnih služb Vlade RS, kontaktna oseba: Jernej Paulič, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-22,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.gov.si/sssv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 311-1/2004, št.
JN: 69/04 VV, predmet: dobava električne
energije v letu 2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40.10.00.00-3.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava električne energije v letu 2005.
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: 29. 10. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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Javni razpisi
Blago
Št. 5/41-14487/1-04

Ob-30045/04

Preklic
Naročnik Pošte Slovenije d.o.o. preklicuje in razveljavlja razpis za izbor dobavitelja
službene obleke za leto 2005, objavljen v
Uradnem listu RS, št 117 z dne 29. 10. 2004,
Ob-28917/04.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 01-21/2004

Ob-29550/04

Popravek
V javnem razpisu za možnost oddaje
sukcesivne dobave živil po sklopih živil, naročnika Petka Šolske storitvene dejavnosti
Žalec, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
114 z dne 22. 10. 2004, Ob-28621/04, se v
točki IV.2 Merila za oddajo: točka B Ekonomsko najugodnejša ponudba v točki 4.
rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno
ceno – 10 točk, se spremeni v merilo:
odzivni čas – 10 točk.
Petka Šolske storitvene dejavnosti
Žalec
Ob-29951/04
Popravek
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota objavlja spremembe in dopolnitve
razpisne dokumentacije za javni razpis, katerega predmet je RTG aparat za slikanje
skeleta in pljuč, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 107 z dne 1. 10. 2004,
Ob-26052/04.
Spremembe razpisne dokumentacije so
sledeče:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene vrednosti (če ponudbena vrednost preseže 25,000.000 SIT).
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega):
1. cena – 70%,
2. kvaliteta – 17%,
3. obročno odplačevanje – 10%,
4. garancijska doba – 3%.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
18. 11. 2004 do 12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 11.
2004 ob 12.30; Splošna bolnišnica Murska Sobota.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-29549/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-13-00,
faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si,
internetni
naslov:
www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., kontaktna oseba: Janez Valja-

Stran

7532 /

Št.

119 / 5. 11. 2004

vec univ. dipl. inž., Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/28-113-00,
041/343-133, faks 04/28-113-01, elektronska pošta: JPK@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kombinirano vozilo za komunalne
odplake (grezničar-kanaljet).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 2747 34.10.54 7 (CPA)
motorna vozila za specialno uporabo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
kombiniranega vozila za komunalne odplake
z naslednjimi karakteristikami:
– kamion (255 – 275 KW), EURO 3, s
tremi osovinami, skupna nosilnost vozila
26.000 kg,
– pogon na dve osi,
– koristna prostornina 10–12 m3 za fekalije in 3–4 m3 voda za pranje, oziroma prebijanje,
– dodatno vgrajen odgon, ki omogoča
sočasno delovanje visokotlačne in vakuumske črpalke,
– visokotlačna
batna
črpalka
s
hidravličnim pogonom, >170 bar, >320
l/min
– lamelna
vakuumska
črpalka
s
hidravličnim pogonom kapacitete min
3
1.400 m /h
ostale zahteve so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 1. 2005 in/ali konec
30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni od uradnega prejema situacije, 10% plačila po opravljeni primopredaji
del. Rok zaključnega plačila 30 dni od uradnega prejema obračunske situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti: da je ekonomsko in
ﬁnančno usposobljen izvesti javno naročilo,
da je strokovno usposobljen, da je registriran in ima dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: predložiti tehnično dokumentacijo, ateste in podatke o pogojih servisiranja vozila in 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: 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 do 25. 11. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/28-113-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri
Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer
navedite namen plačila: »plačilo razpisne
dokumentacije – kombinirano vozilo za komunalne odplake.«
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 12. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, ob 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2005 ali 88 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2004
ob 12. uri, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2004.
Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.
Ob-29564/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba: Rudi Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel. +386/5/660-68-95, faks
+386/5/660-63-05, elektronska pošta: rudi.
benko@sb-Izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba: Rudi Benko, univ. dipl. ek.,
Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/660-63-06, faks 05/660-63-05, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si, internetni naslov: http://www.sb-izola.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Izola, tajništvo zavoda: Biserka
Benedetti, dipl. org., Polje 35, 6310 Izola,
Slovenija,
tel.
05/660-63-06,
faks
05/660-63-05, elektronska pošta: biserka.
benedetti@sb-izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ultrazvočni aparat za področje ginekologije in porodništva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, Izola.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.11.23.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
ultrazvočni aparat za področje ginekologije
in porodništva v ocenjeni vrednosti
15,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
obročno plačevanje.
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. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– 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;
– da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
2. Na
poslovnem
in
ﬁnančnem
področju:
– da ponudniku v zadnjih 12 mesecih
nihče od naročnikov ni odpovedal pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti;
– da ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, večje
od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled, ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (redni izpisek
iz sodnega registra za dejavnost, katere
predmet je razpis), ki odraža zadnje pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni
podjetnik mora predložiti priglasitveni list
DURS;
– potrdilo Ministrstva 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;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo (izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence), da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti
potrdilo, da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega je
razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih
računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katere mora biti razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov;
– izjava ponudnika, da mu v zadnjih 12
mesecih nihče od naročnikov ni odpovedal
pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika glede izpolnjevanja
pogojev na poslovnem in ﬁnančnem
področju ter glede tehničnih in kadrovskih
zmogljivosti;
– seznam vodstvenega osebja in drugih
strokovnih delavcev, vključno s stopnjo izobrazbe in strokovnimi kvaliﬁkacijami, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe;
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev, vključno s
stopnjo izobrazbe, ki bodo odgovorni 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:
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:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):

1. ponudbena cena,
2. plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 05/BR-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 12. 2004.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo
na TRR 01100-6030277118 pri Banki Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2004
ob 14. uri; Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2004.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-29606/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje,
kontaktna oseba: Slavi Lenko, Kolonija 1.
maja 21, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/565-33-00, faks 03/563-19-60, elektronska pošta: slavi.lenko@netsi.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: JN1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franko skladišče naročnika razloženo.
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:
– skupina A - sadje in zelenjava:
– podskupina 1: sadje sveže in suho,
– podskupina 2: zelenjava sveža,
– podskupina 3: zelenjava in sadje
zmrznjeno;
– skupina B - kruh:
– podskupina 1: kruh in pekovsko pecivo (trajno in poltrajno),
– podskupina 2: zmrznjena delikatesa;
– skupina C - mlevski izdelki in testenine:
– podskupina 1: mlevski izdelki,
– podskupina 2: testenine;
– skupina D - meso:
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– podskupina 1: sveže meso,
– podskupina 2: perutnina in perutninski izdelki,
– podskupina 3: izdelki iz mesa;
– skupina E - mleko in mlečni izdelki;
– skupina F - jajca;
– skupina G - sokovi, sirupi in mineralna
voda;
– skupina H - alkoholne pijače;
– skupina I - splošno prehrambeno blago:
– podskupina 1: vloženo sadje, zelenjava in marmelada,
– podskupina 2: juhe in omake,
– podskupina 3: začimbe in dišavnice,
– podskupina 4: čaji,
– podskupina 5: sladkor, sladila in sladkorni izdelki,
– podskupina 6: ostala živila,
– podskupina 7: zmrznjene ribe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani kandidat bo v II. fazi omejenega postopka predložil bianco menico s pooblastilom za izpolnitev in vnovčitev za resnost
ponudbe v višini 300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 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: navedeno v Navodilu ponudnikom
za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji. Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodne
ali druge evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti –
izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence,
3. ni v kazenskem postopku – potrdilo
Ministrstva za pravosodje,
4. ni uveden postopek poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek – izpisek iz
sodne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke –
potrdilo davčne uprave,
2. je ﬁnančno in likvidno sposoben – potrjen obrazec BON-1 in BON-2 ali BON-3
(pravne osebe, ki poročajo AJPES) ali potrjeno davčno napoved za preteklo leto (samostojni podjetniki in kmetje).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva in
naslova kupcev (seznam potrdi sam ponudnik),
2. izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane okvirne letne količine in vrste blaga.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 11. 2004,
cena: 9.600 SIT pred dvigom razpisne dokumentacije.
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Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo
na
račun
naročnika
št.
01100-6030269067. Pri negotovinskem plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 11. 2004, do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 25. 11. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2004
ob 8. uri, Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje, Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost javnega naročila za vse sklope
skupaj znaša 50,000.000 SIT. Naročnik bo
vse kandidate, ki jim bo priznana sposobnost, vsakih 12 mesecev povabil k oddaji
ponudb. S cenovno najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba za obdobje enega leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2004.
Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje
Št. 536/04
Ob-29741/04
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.
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 goriva:
1. sklop – neosvinčen 95-oktanski bencin – 120.000 litrov,
2. sklop – ekstra lahko kurilno olje –
30.000 litrov.
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: neosvinčeni 95 oktanski
bencin.
3) Obseg ali količina: 120.000 litrov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje.
3) Obseg ali količina: 30.000 litrov.
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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
goriva:
1. sklop – neosvinčen 95-oktanski bencin – 120.000 litrov,
2. sklop – ekstra lahko kurilno olje –
30.000 litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila; začetek 23. 12. 2004 in/ali konec 21. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti;
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
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. dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
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. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s
poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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;
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, prodizvajalcev 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. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo o zagotavljanju dobave
maksimalno v 24 urah po prejemu naročila;
3. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo o soglašanju z rokom
plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od
prejema računa;
4. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo o zagotavljanju goriva v
skladu s strokovnimi zahtevami naročnika;
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo o zagotavljanju višine ﬁnančnega popusta ob vsakokratni dobavi (z
navedbo višine popusta).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2004.
Cena: 15.000 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: 22. 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 12. 2004
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – seminar 1/1. klet.
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: 29. 10. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-29749/04
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, Mi-
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nistrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Marinka Hlade, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-43-83, faks
++386/1/472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-102/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava mesa
in mesnih izdelkov, za potrebe dvoletnega obdobja. Podrobnejši opis in okvirne
količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraji dobave so na
območju Slovenije, in sicer: Jadranska 79,
Ankaran; Ribčev laz 59, Bohinjska Bistrica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.10.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: sveže meso in mesni izdelki (razen perutnine) za PD Debeli rtič.
3) Obseg ali količina: količine so za potrebe dvoletnega obdobja. Podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.10.00.00-9.
2) Kratek opis: sveže meso in mesni izdelki za PD „Na skalci“ v Bohinju.
3) Obseg ali količina količine so za potrebe dvoletnega obdobja. Podrobnejši opis
in okvirne količine artiklov so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
so za potrebe dvoletnega obdobja.
Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov,
ki so predmet javnega razpisa, so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
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.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina izvajalcev predložiti izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na jav-

nem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske in
ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; obrtno dovoljenje – če je
potrebno; odločba o vpisu v register živilskih
obratov – kolikor se ponudnik prijavlja kot
proizvodni ali predelovalni obrat; potrdilo o
nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o
ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo
poslovne banke o plačilni sposobnosti); potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo, da je poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših dobav v zadnjih treh letih s področja predmeta
javnega naročila.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2004 77-19436 z dne 16. 7.
2004.
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. certiﬁkat ISO 9001,
3. certiﬁkat ISO 14001.
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: 403-102/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2004.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132,
sklicna
številka:
28 17116-2401002-40310204. Od dneva
objave do zadnjega roka za oddajo ponudb
je vsem zainteresiranim ponudnikom
omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak dan med 12.
in 14. uro, razen dni, ko državni organi ne
delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na
zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki
želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za dvig razpisne
dokumentacije ali zahtevo za pošiljanje le-te
po pošti, iz katerih morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je
davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu
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4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 11. 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: 130 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 11. 2004
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, 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: 28. 10. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-29750/04
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: Ivan Lisac, Kolodvorska ul. 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-44-19, faks
01/291-48-33, elektronska pošta: ivan.lisac@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 17/2004 INFRA.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: 19 kosov vibracijski podbijalec pragov z bencinskim motorjem,
– sklop B: 5 kosov tirna privijalka,
– sklop C: 4 kosi stroj za rezanje tirnic,
– sklop D: 2 kosa stroj za vrtanje tirnic,
– sklop E: 4 kosi vrtalka za prage,
– sklop F: 1 kos stroj za brušenje zvarov,
– sklop G: 2 kosa stroj za brušenje
kretniških src,
– sklop H: 1 kos hidravlični obsekovalec varov,
– sklop I:
– 8 kosov dvigalka za tir 10 ton,
– 4 kosi dvigalka za tir 5 ton.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Centralno
skladišče Zalog, Kriva pot 38.
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.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: 19 kosov vibracijski podbijalec
pragov z bencinskim motorjem,
– sklop B: 5 kosov tirna privijalka,
– sklop C: 4 kosi stroj za rezanje tirnic,
– sklop D: 2 kosa stroj za vrtanje tirnic,
– sklop E: 4 kosi vrtalka za prage,
– sklop F: 1 kos stroj za brušenje zvarov,
– sklop G: 2 kosa stroj za brušenje kretniških src,
– sklop H: 1 kos hidravlični obsekovalec
varov,
– sklop I:
– 8 kosov dvigalka za tir 10 ton,
– 4 kosi dvigalka za tir 5 ton.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 120 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10% od
ponujene vrednosti, če ponuja vse sklope,
ali menico v višini 10% ponujene vrednosti
za posamezni sklop, garancijo za vestno in
kakovostno dobavo v višini 10% od vrednosti pogodbe z veljavnostjo 10 dni po izvršeni
dobavi, garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti z veljavnostjo 10 dni po poteku
garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 90 dni po izvršeni dobavi.
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, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu;
– pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne
osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega 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 letom
objave izkazuje pozitivno poslovanje,
7. da ponudnik izkazuje tehnično ustreznost ponudbe v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
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8. dobavni rok ne sme biti daljši od 120
dni,
9. čas garancije opreme morajo biti najmanj 24 mesecev,
10. ponudnik mora zagotavljati servisiranje opreme v lastnih oziroma pooblaščenih
servisnih centrih na področju Republike Slovenije za obdobje najmanj 10 let,
11 rok za rešitev reklamacije ne sme biti
daljši od 8 dni od prejema pisnega obvestila
o reklamaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence, samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu (t.i. priglasitveni list) –
dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni, od
skrajnega roka za predajo ponudb,
2. lastna izjava ponudnika (Obrazec –
Priloga D/7), ki ne sme biti starejša 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, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo, da so še vpisani v vpisnik
podjetnikov posameznikov pri izpostavi
davčnega urada – 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,
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. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2003, potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS. Ponudnik mora v
ponudbi predložiti BON-1/P in ne more kot
nadomestilo le tega predložiti BON-1 (pozornost pri naročanju bonitete poslovanja).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. lastna izjava ponudnika, da v celoti izpolnjuje razpisane tehnične zahteve iz poglavja G. Vrsta in tehnične zahteve za opremo,
8. izpolnjen obrazec ponudbe,
9. izpolnjen obrazec ponudbe,
10. podpisana izjava ponudnika (obrazec Priloga št. D/6) in seznam pooblaščenih
servisov,
11. izpolnjen obrazec ponudbe.
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:
1. cena – 95 točk,
2. garancija – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2004.

Cena: 12.000 SIT z DDV valuta: 50 EUR
za ponudnike iz tujine.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR: 02923 – 0019346887 pri NLB
d.d. Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2004 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 13. uri; Kolodvorska 11 Ljubljana, soba
606, Center za nabavo.
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: 28. 10. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-29759/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba:
Mravlje Januša, univ. dipl. ek., Savinjska
cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-102, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-trbovlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Komunala Trbovlje d.o.o.,
kontaktna oseba: Ivi Lanišnik, Savinjska
cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-101, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-trbovlje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Komunala
Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba: Ivi Lanišnik, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-53-101, faks 03/56-27-592,
elektronska pošta: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si,
internetni
naslov:
www.komunala-trbovlje.si.
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: 04/04 B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje z okolico.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 600.000 kWh po visoki tariﬁ za industrijski odjem,
– 860.000 kWh po nizki tariﬁ za industrijski odjem,
– 95.000 kWh po visoki tariﬁ za gospodinjski odjem,
– 63.000 kWh po nizki tariﬁ za gospodinjski odjem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
datuma 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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 11. 2004,
cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR pri
Banki Zasavje d.d. Trbovlje, Bančna skupina
NLB, številka 26330-0010049713 oziroma
na blagajni podjetja Komunala Trbovlje
d.o.o., Savinjska c. 11a, 1420 Trbovlje, vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 11. 2004, do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 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: 26. 11. 2004
ob 12. uri, Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska c. 11a, 1420 Trbovlje, 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2004.
Komunala Trbovlje d.o.o.
Št. 025/2004
Ob-29763/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdov Slovenije (ZGS), 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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije
(ZGS), kontaktna oseba: Damjan Oražem,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-06-00, faks 01/241-06-40, elektronska pošta: damjan.orazem@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralna enota, Območne enote in Gojitvena lovišča v okviru
Zavoda za gozdove Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: speciﬁkacije pisarniškega materiala so navedene
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: sukcesivne dobave v letih 2005 in
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: najmanj 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:
– registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, 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;
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– ekonomsko – ﬁnančna sposobnost;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
2. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, iz katerega je razvidno, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen.
3. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
4. Potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke.
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In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-ﬁnančno
sposoben:
Pravne osebe:
– potrjena obrazca BON 1 in BON 2, izdana v letu 2004 oziroma BON 1P, izdan v
letu 2004.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe,
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po 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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2004.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 2.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 946. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu in posredovati naslednje podatke: naziv, naslov in davčno številko (če je
davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 11. 2004 ali 27 dni
od odposlanja obvestila 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2004
ob 10. uri; Zavod za gozdove, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 025/2004
Ob-29764/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdov Slovenije (ZGS), kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mladen.
Hladnik@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije
(ZGS), kontaktna oseba: Mladen Hladnik,
Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/202-42-00, faks 04/201-11-947, elektronska pošta: Mladen.Hladnik@zgs.gov.si,
internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
potrošni računalniški material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: centralna enota in območne enote ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– papirji, črnila in tonerji za različne tiskalnike in fakse ter ostali potrošni materiali;
– speciﬁkacija je navedena v prilogi razpisne dokumentacije – OBR-12A in
OBR-12B.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: sukcesivne dobave v letih 2005 in
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: najmanj 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:
– registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, 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;
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– ekonomsko – ﬁnančna sposobnost;
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
2. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, iz katerega je razvidno, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen.
3. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
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začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
4. Potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, da je poravnal davke in
prispevke.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-ﬁnančno
sposoben:
Pravne osebe:
– potrjena obrazca BON 1 in BON 2, izdana v letu 2004 oziroma BON 1P, izdan v
letu 2004.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem stanju
sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe,
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po 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:
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.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 2.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 947. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu in posredovati naslednje podatke: naziv, naslov in davčno številko (če je
davčni zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 11. 2004
ob 10. uri; Zavod za gozdove, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-29768/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Valentina Vodnika, kontaktna
oseba: organizatorica šolske prehrane Violeta Potočnik, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-71-50, faks
01/500-71-60, elektronska pošta: violeta_
potocnik@msn.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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
za potrebe šolske kuhinje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Valentina
Vodnika, Adamičeva 16, 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.2.1) 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 pred-
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met 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.
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 26. 11. 2004, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
šole.

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. 01261-6030664407 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: 29. 11. 2004 do 9. ure
na naslov naročnika Osnovna šola Valentina
Vodnika, Adamičeva 16, 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: 29. 11. 2004
ob 10. uri; Osnovna šola Valentina Vodnika,
Adamičeva 16, 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: 29. 10. 2004.
Osnovna šola Valentina Vodnika
Ob-29769/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dijaški dom Vič, kontaktna oseba: vodja kuhinje Matjaž Lozej, ekonom Mario Lukančič
Novak, Gerbičeva 51/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/479-01-11, faks 01/479-01-36,
elektronska pošta: ddv.info@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
za potrebe domske kuhinje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dijaški dom Vič,
Gerbičeva 51/a, 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 javnega naročila je
44,419.600 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 4,270.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 12,400.000
SIT,
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3. ribe in konzervirane ribe – 1,270.000
SIT,
4. jajca – 730.000 SIT,
5. olja in izdelki – 1,900.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 5,500.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 3.660.000,00 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 1,500.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
2,525.500 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 1,780.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki – 5,500.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
3,384.100 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;
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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 1. 12. 2004 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v računovodstvu
doma pri Milanu Bogdanoviču.
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. 01100-6030630780 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: 1. 12. 2004 do 12. ure
na naslov naročnika Dijaški dom Vič,
Gerbičeva 51/a, 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: 2. 12. 2004
ob 9. uri; Dijaški dom Vič, Gerbičeva 51/a,
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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Dijaški dom Vič
Ob-29799/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, kontaktna oseba: Mirjana Prelič, Peter Čepin,
Kardeljeva ploščad 17, 1000, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-24-31, faks 01//589-26-97,
elektronska pošta: mirjana.prelic@ef.uni-lj.si,
peter.cepin@ef.uni-lj.si, internetni naslov:
www.ef.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 3/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ugotavljanje sposobnosti dobaviteljev za
dobavo in montažo računalniške strojne
opreme in računalniškega potrošnega
materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE SLO 51.84.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po potrebi – ocenjena letna vrednost naročil je
25,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
a) da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
b) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje 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;
d) da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
e) da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma da so
posledice tožbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
f) 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;
g) da ni imel blokiranih poslovnih računov
v zadnjih 6 mesecih (kar je razvidno iz po-

datkov v obrazcu BON 1/P ali BON 2 oziroma za samostojne podjetnike iz potrdila o
solventnosti).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče)
1. rok dobave rač. opreme (5t),
2. rok dobave potr.materiala (8t),
3. garancijska doba za rač. (10t),
4. garancijska doba za tiskalnike (2t),
5. odzivni čas servisa (10t),
6. reference ponudnika (5t),
7. plačilni pogoji (5t),
8. ponudbena cena (55t).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
transakcijski račun naročnika št. 01100 –
6030708574 s sklicem 101.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2004 ob 10.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vse osebe, ki predložijo
pooblastilo ponudnika, ki ga zastopajo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2004
ob 10:30, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, 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: vse ponudnike prosimo, da ob prevzemu razpisne dokumentacije sporočijo naročniku podatke
kontaktne osebe, ki bo zadolžena za pripravo ponudbene dokumentacije in kateri naj
se pošiljajo obvestila in odgovori na
vprašanja.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Ob-29801/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto,
kontaktna oseba: Nataša Fink, Mej vrti 5,
8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-106, faks 07/39-34-107, elektronska pošta: natasa.ﬁnk@zzv-nm.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: 210-01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ICP MS sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za zdravstveno
varstvo, Mej vrti 5, 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: 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: –
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1 mio SIT, – garancija banke za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
skupne pogodbene vrednosti, – bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% skupne pogodbene vrednosti. Bančne garancije bo naročnik zahteval v
primeru, da skupna pogodbena vrednost
presega 30 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obročno
odplačevanje v kontinuiranih mesečnih
obrokih – minimalno 3 obroki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,·da ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitev kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravonomočno obsojen, da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je predložil
BON 1/P ali BON 1/SP za samostojne podjetnike, – da je predložil BON 2 (ne starejše
od enega meseca na dan odpiranja ponudb)
oziroma potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko
zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
(za samostojne podjetnike).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti zanesljiv,
imeti izkušnje in ugled ter zaposlene, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo, ponudnik
mora v skladu z razpisno dokumentacijo zagotoviti dobavo, instalacijo in testno delovanje aparata, ki je predmet javnega naročila, – aparat mora ustrezati vsem tehničnim
zahtevam iz razpisne dokumentacije.
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. 123 z dne 22. 8.
2004, Ob-12345/04.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 123 z dne 22. 8. 2004, Ob-12345/04.
IV.2) Merila za oddajo:

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– da ima certiﬁkat ISO 9001/2000,
– najnižja cena,
– obročno odplačevanje (minimalno 3.
obroki),
– čas garancije,
– rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2004
ob 11. uri, Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, Mej vrti 5, Novo mesto, 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Ob-29921/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Slavica Heric, Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/512-31-00, faks 02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.
si, internetni naslov: http://www.sb-ms.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:
prenosni anestezijski aparat za inhalacijsko anestezijo odraslih, otrok in novorojenčkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Oddelek za perioperativno medicino Splošne bolnišnice Murska
Sobota.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: pismo o nameri banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo 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: plačilo
20% vrednosti v 30 dneh po dobavi, ostalo
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v najmanj 6 brezobrestnih mesečnih obrokih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu, za kar mora predložiti
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– da ima potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ki ga
izdaja Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava;
– da ima poravnane davke in prispevke,
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle od dneva dviga potrdila, ki
ga izda pristojni davčni urad ali carinska
uprava;
– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve;
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
– referenčna lista z navedbo vsaj treh
kupcev oziroma naročnikov, ki jim je dobavil
in opremil podobne prenosne anestezijske
aparate z dokazili v obliki potrdila za vsak
posel posebej, izdanih s strani naročnikov
ter referenčno listo proizvajalca opreme, da
je dobavil najmanj 10 prenosnih anestezijskih aparatov enakega tipa uporabnikom v
EU;
– izpolnjena lastna izjava o plačilnih pogojih, ki so 20% vrednosti 30 dni od datuma
podpisa zapisnika o prevzemu, ostalo pa v
najmanj 6 brezobrestnih mesečnih obrokih
(lahko so ugodnejši);
– izpolnjena lastna izjava, da so v ponudbeni ceni vključeni vsi nabavni stroški v
smislu transportne klavzule DDP Splošna
bolnišnica Murska Sobota, davek na dodano
vrednost, stroški montaže in stroški poduka
delavcev naročnika za ravnanje in delo z
opremo – minimalno 40 ur.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjena lastna izjava o sposobnosti
dobaviti opremo iz razpisa najkasneje 60 dni
od podpisa pogodbe;
– izpolnjena lastna izjava o zagotovljenem odzivnem času za servisiranje opreme,
ki ne sme biti daljši od 6 ur (lahko je krajši)
od javljanja napake;
– izpolnjena lastna izjava o zagotavljanju
dobave rezervnih delov in pooblaščenega
servisa, tako v času garancije, kot tudi po
njenem izteku, v za to opremo normalni življenjski dobi;
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– izpolnjena lastna izjava o garancijski
dobi za aparat;
– predložen CE certiﬁkat pooblaščene
institucije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 85%,
2. obročno odplačevanje – 12%,
3. garancijska doba – 3%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 12. 2004.
Cena: 8.500 SIT.
Pogoji in način plačila: UJP-MS:
01100-6030278282, s pripisom plačilo RD
– JN 08.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 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 31. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2004
ob 12.30; Splošna bolnišnica Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-29930/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
uprava za izvrševanje kazenskih sankcij,
kontaktna oseba: Marija Tancek, Tivolska
50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
478-52-70, faks +386/1/478-54-70, elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni naslov:
http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
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: 2020-B-2004-40.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čistila, čistilni pribor, potrošni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po Sloveniji.
Šifra NUTS: SIO.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.50.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
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.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugemu organu za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila,
2. stalno dovoljenje Urada RS za kemikalije za opravljanje dejavnosti prometa z
nevarnimi kemikalijami,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti niti blokad
poslovnega računa,
5. da pravočasno poravnava svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in koooperantov,
6. da je v zadnjih 3 letih izvedel kvalitetno
dobavo čistil vsaj petim kupcem,
7. da razpolaga z osebjem, potrebnim za
izvedbo javnega naročila,
8. da je v celoti seznanjen z obsegom
javnega naročila in da ga je sposoben izvesti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: brezplačno na
naročnikovi spletni strani.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2004
ob 11. uri, sejna soba na naslovu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: odločitev o
oddaji naročila bo sprejeta do 15. 12.
2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 2.3.-2454/04
Ob-29931/04
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: Marjan Hribar, univ. dipl.
inž. el., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, tel. + 386/1/291-46-02, faks
+ 386/1/291-48-22, elektronska pošta: marjan.hribar@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
22/2004-INFO.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava centralnega in dostopovnih LAN
stikal z integracijo v LAN/WAN omrežje
HSŽ.
Predmet javnega naročila vsebuje:
– izdelava PZI,
– dobava aktivne LAN opreme,
– montaža, instalacija in premontaža
opreme in testiranje delovanja opreme,
– izdelava projekta izvedenih del,
– šolanje vzdrževalnega kadra,
– izvršitev preklopa s starega sistema na
novi sistem in spuščanje opreme v pogon.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: upravna stavba Holdinga Slovenskih železnic na Kolodvorski ulici
11 v Ljubljani in poslopje centralne postavljalnice na Vilharjevi ulici 18 v Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30. 23. 20. 00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
centralnega in 22 dostopovnih LAN stikal z
integracijo v LAN / WAN omrežje HSŽ.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 150 dni po podpisu pogodbe oziroma uvedbi v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe
mora biti dano v vrednosti 3,000.000 SIT v
obliki bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
ﬁnanciranja so: plačilo 90 dni po potrditvi
računov; ki se izstavljajo v višini 90% vrednosti dobav/izvršenih del, končni obračun v
višini 10% pogodbene vrednosti se izstavi
po uspešno končanem preklopu in spuščanju opreme v pogon.
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 ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 3 letih pred
dnevom objave javnega razpisa uspešno
izvedel vsaj eno dobavo blaga oziroma računalniške opreme, ki je po vrsti, obsegu in
zahtevnosti primerljivo razpisanemu;
8. da bo ponudnik po uspešno končanem spuščanju v pogon in predaji sistema v
obratovanje predložil vse podatke in izpolnil
zahteve, ki so potrebne za predajo v redno
obratovanje;
9. ponudnik mora zagotoviti ustrezne
strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila, vendar najmanj 5 strokovnjakov, in sicer 2 certiﬁcirana strokovnjaka za
konﬁguracijo LAN stikal in integracijo sistema ter 3 certiﬁcirane serviserje LAN stikal,
ki bodo sodelovali na tem javnem razpisu;
10. ponudnik se mora obvezati, da bo
preklop iz starega sistema na novi sistem
opravil čez vikend pri čemer mora zagotoviti, da izklop poslovno kritičnih aplikacij (tovorni in potniški promet) ne sme trajati več
kot dve uri, čas vseh izklopov čez vikend pa
ne sme trajati skupaj več kot dvanajst ur;
11. ponudnik mora predložiti vzdrževalno
pogodbo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo, z upoštevanjem odzivnega časa dve
uri;
12. zahteve, ki so v Vprašalniku za ponudnike označene s KO.
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. 13/01).
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);
10. lastna izjava ponudnika;
11. vzdrževalna pogodba;
12. izpolnjen vprašalnik za ponudnike.
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:
Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od 0 do 100 normiranih točk, z upoštevanjem naslednjih sklopov meril na osnovi
vprašalnika iz razpisne dokumentacije:
Merila:
1. Zmožnosti ponudnika in njegov tržni
položaj – 20%,
2. Ponujena oprema in storitve – 30%,
3. Ponujena cena in stroški vzdrževanja
opreme – 50%.
Zahteve za 1. in 2. sklop meril se ocenjujejo na podlagi odgovorov iz Vprašalnika za
ponudnike v razponu od 0 do 3 točke (0 ali
1 ali 2 ali 3), s tem, da so postavke označene v »Vprašalniku za ponudnike« z oznako
KO izločilne
Točkovanje:
0 točk – ponudnik ne ponuja relevantne
zahtevane vrednote,
1 točka – ponudnik ponuja manj od zahtevane vrednote,
2 točki – ponudnik ponuja zahtevane
vrednote,
3 točke – ponudnik ponuja več od zahtevanih vrednot.
Končno število točk za 1. in 2. sklop meril se izračuna po naslednji formuli:
Za 1. sklop – Zmožnosti ponudnika in
njegov tržni položaj:
pi
Pi = --------------- × 20
Pmax
pi – seštevek točk i-tega ponudnika iz
Vprašalnika za ponudnike »Zmožnosti ponudnika in njegov tržni položaj«
Pmax – seštevek točk najboljšega ponudnika pri tem sklopu meril
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Za 2 sklop – Ponujena oprema in storitve:
oi
Oi = --------------- × 30
Omax
oi – seštevek točk i-tega ponudnika iz
Vprašalnika za ponudnike »Ponujena oprema in storitve«
Omax – seštevek točk najboljšega ponudnika pri tem sklopu meril.
Zahteve za 3. sklop meril se ocenjujejo
tako, da se za potrebe ocenjevanja ponudb
k ponudbeni ceni prištejejo stroški 5 letnega
vzdrževanja sistema, kot izhaja iz Vprašalnika za ponudnike – Ponujena cena in stroški vzdrževanja opreme:
Točkovanje se izvede na naslednji način
Fmin
Fi = ---------------- × 50
ﬁ
ﬁ – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh merilih in z upoštevanjem uteži za posamezne sklope, kot
izhaja iz Vprašalnika za ponudnike. Ponudnik, ki zbere najvišje število točk je najugodnejši.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 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 7. 12. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2004
ob 11. 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: 29. 10. 2004,
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-29932/04
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: Dragan Topič, Kolodvorska ul. 11,
1506
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+ 386/1/291-34-23, faks + 386/1/291-29-44,
elektronska pošta: dragan.topic@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,
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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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila: 24/2004 – INFRA.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: nabava, postavitev in konﬁguracija diskovnega polja s pripadajočo
programsko opremo,
– sklop B: nabava strežnikov s pripadajočo programsko opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– sklop A: CP Ljubljana, Vilharjeva 18,
– sklop B: CP Ljubljana, Vilharjeva 18.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.20.00-4.
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 A: nabava, postavitev in konﬁguracija diskovnega polja s pripadajočo programsko opremo,
– sklop B: nabava strežnikov s pripadajočo programsko opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– sklop A: 60 dni po podpisu pogodbe,
– sklop B: 60 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti dano:
– za sklop A: bančna garancija v vrednosti 1,000.000 SIT,
– za sklop B: menica z menično izjavo v
višini 300.000 SIT.
V primeru, da se ponudnik javlja za oba
sklopa mora predložiti bančno garancijo v
višini 1.300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
ﬁnanciranja so: plačilo 90 dni po potrditvi
računov; ki se izstavljajo v višini 90% vrednosti dobav/izvršenih del, končni obračun v
višini 10% pogodbene vrednosti se izstavi
po uspešno končanem preklopu in spuščanju opreme v pogon.
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:
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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 3 letih pred
dnevom objave javnega razpisa uspešno
izvedel vsaj eno dobavo blaga oziroma računalniške opreme, ki je po vrsti, obsegu in
zahtevnosti primerljivo razpisanemu (velja
za sklop A in B);
8. da bo ponudnik po uspešno končanem spuščanju v pogon in predaji sistema v
obratovanje predložil vse podatke in izpolnil
zahteve, ki so potrebne za predajo v redno
obratovanje (velja za sklop A);
9. ponudnik mora zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki so potrebni za izvedbo javnega
naročila, in sicer za sklop A najmanj
2 certiﬁcirana strokovnjaka za konﬁguracijo
diskovnega polja ter za sklop B najmanj
3 certiﬁcirane vzdrževalce strežnikov in OS;
10. Ponudnik se mora obvezati, da bo
integracijo diskovnega polja v obstoječe
omrežje izvršil izven rednega delovnega
časa (velja za sklop A);
11. Postavke, ki so označene kot izločilne v tehničnem delu (sklop A);
12. Popravilo okvar v času garancije na
licu mesta on-site z odzivnim časom 48 ur
(velja za sklop A in sklop B).
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. 13/01).

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);
10., 11., 12. lastna izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na transakcijski račun
štev. 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 9. 12. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 12. 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: 29. 10. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-29945/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala
Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-248, faks 04/58-68-401, 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: izbira dobaviteljev za sukcesivno dobavo
živil in materiala za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče kuhinje Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita
112, 4270 Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklopi (skupine) so razdeljeni na več
podsklopov (podskupin). Ponudnik bo lahko
sodeloval pri izbiri samo, če bo ponudil vse
artikle iz posameznega pod sklopa (podskupine).
Sklop 1
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg in količina: 13,500.000 SIT.
Sklop 2
2) Kratek opis: sveže meso in izdelki iz
svežega mesa.
3) Obseg in količina: 20,500.000 SIT.
Sklop 3
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg in količina: 2,000.000 SIT.
Sklop 4
2) Kratek opis: mesni in suhomesnati izdelki.
3) Obseg in količina: 9,300.000 SIT.
Sklop 5
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg in količina: 1,000.000 SIT.
Sklop 6
2) Kratek opis: olja in maščobni proizvodi.
3) Obseg in količina: 1,800.000 SIT.
Sklop 7
2) Kratek opis: moke, testenine in zdrobi.
3) Obseg in količina: 3,500.000 SIT.
Sklop 8
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg in količina: 12,100.000 SIT.
Sklop 9
2) Kratek opis: slaščičarski proizvodi.
3) Obseg in količina: 7,250.000 SIT.
Sklop 10
2) Kratek opis: sadje sveže.
3) Obseg in količina: 11,650.000 SIT.
Sklop 11
2) Kratek opis: zelenjava sveže in naravno kisana.
3) Obseg in količina: 4,900.000 SIT.
Sklop 12
2) Kratek opis: konzervirana zelenjava in
sadje.
3) Obseg in količina: 2,100.000 SIT.
Sklop 13
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava in
sadje.
3) Obseg in količina: 1,600.000 SIT.
Sklop 14
2) Kratek opis: brezalkoholna pijača in
mineralna voda.

3) Obseg in količina: 4,000.000 SIT.
Sklop 15
2) Kratek opis: ostalo splošno prehrambeno blago.
3) Obseg in količina: 13,500.000 SIT.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije. Skupna okvirna vrednost: 108,700.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: nudenje
vsaj 60-dnevnega plačilnega roka.
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 se za sukcesivno dobavo lahko prijavi
ponudnik (pravna oseba, samostojni podjetniki in kmetje), ki morajo svoji ponudbi
predložiti 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 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. odločba o registraciji objekta pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (samo za
ponudnike živil živalskega izvora);
5. da 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 k razpisni dokumentaciji – izjava o poslovanju;
6. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanju pod kazensko in materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo k razpisni dokumentaciji – izjava o
poslovnih obveznostih;
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih pred objavo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdilo za vse odprte transakcijske
račune), ki je/so izdan/i največ 30 dni pred
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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;
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;
12. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
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:
1. da je v zadnjih treh letih dobavljal blago najmanj enemu javnemu zavodu s področja zdravstva – pisna izjava;
2. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega podsklopa na katerega se prijavlja – pisna izjava;
3. da zagotavlja dobavo v 24-urnem odzivnem času, fco skladišče naročnika – razloženo – pisna izjava;
4. da izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil in kontrole kakovosti – pisna izjava;
5. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – pisna izjava.
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:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponujena cena – 60 točk,
2. plačilni pogoji – 20 točk,
3. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 12. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo – živila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 12. 2004 do 10.
ure na naslov naročnika Splošna bolnišnica
Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
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: 10. 12. 2004
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, sejna
soba.
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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: 2. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-29946/04
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.
04/58-68-248, faks 04/58-68-401, 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: izbira dobaviteljev za sukcesivno dobavo
materiala za čiščenje, papirne konfekcije
in PVC materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklopi (skupine) so razdeljeni na več pod
sklopov (podskupin). Ponudnik bo lahko sodeloval pri izbiri samo, če bo ponudil vse
artikle iz posameznega pod sklopa (podskupine).
Sklop 1
2) Kratek opis: material za čiščenje.
3) Obseg in količina: 4,900.000 SIT.
Sklop 2
2) Kratek opis: papirna konfekcija.
3) Obseg in količina: 1,500.000 SIT.
Sklop 3
2) Kratek opis: PVC material
3) Obseg in količina: 4,700.000 SIT.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije. Skupna okvirna vrednost: 11,100.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: nudenje
vsaj 60-dnevnega plačilnega roka.
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 se za sukcesivno dobavo lahko prijavi
ponudnik (pravna oseba, samostojni podjetniki), ki morajo svoji ponudbi predložiti 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;
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2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma 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. da 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 k razpisni dokumentaciji – izjava o poslovanju;
5. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanju pod kazensko in materialno odgovornostjo;
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo k razpisni dokumentaciji – izjava o
poslovnih obveznostih;
7. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih pred objavo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdilo za vse odprte transakcijske
račune), ki je/so 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;
10. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
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:
1. da je v zadnjih treh letih dobavljal blago najmanj enemu javnemu zavodu s področja zdravstva – pisna izjava;
2. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega podsklopa na katerega se prijavlja – pisna izjava;
3. da zagotavlja dobavo v 24-urnem odzivnem času, fco skladišče naročnika – razloženo – pisna izjava;
4. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – pisna izjava.
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:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponujena cena – 60 točk,
2. plačilni pogoji – 20 točk,
3. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 12. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo –
ostali material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004 do 10.
ure na naslov naročnika Splošna bolnišnica
Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
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: 13. 12. 2004
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-29947/04
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: izbira dobaviteljev za sukcesivno dobavo
pisarniškega materiala, obrazcev in tiskovin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklopi (skupine) so razdeljeni na več pod
sklopov (podskupin). Ponudnik bo lahko sodeloval pri izbiri samo, če bo ponudil vse
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artikle iz posameznega pod sklopa (podskupine).
Sklop 1
2) Kratek opis: pisarniški material.
3) Obseg in količina: 5,900.000 SIT.
Sklop 2
2) Kratek opis: obrazci.
3) Obseg in količina: 1,000.000 SIT.
Sklop 3
2) Kratek opis: tiskovine.
3) Obseg in količina: 5,300.000 SIT.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije. Skupna okvirna vrednost: 12,200.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe. nudenje
vsaj 60-dnevnega plačilnega roka.
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 se
za sukcesivno dobavo lahko prijavi ponudnik
(pravna oseba, samostojni podjetniki), ki morajo svoji ponudbi predložiti 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 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. da 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 k razpisni dokumentaciji – izjava o poslovanju;
5. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o nekaznovanju pod kazensko in materialno odgovornostjo;
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo k razpisni dokumentaciji – izjava o
poslovnih obveznostih;
7. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih pred objavo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih

bank/e (potrdilo za vse odprte transakcijske
račune), ki je/so 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;
10. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
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
1. da je v zadnjih treh letih dobavljal blago najmanj enemu javnemu zavodu s področja zdravstva – pisna izjava;
2. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega podsklopa na katerega se prijavlja – pisna izjava;
3. da zagotavlja dobavo v 24-urnem odzivnem času, fco skladišče naročnika – razloženo – pisna izjava;
4. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – pisna izjava.
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:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponujena cena – 60 točk,
2. plačilni pogoji – 20 točk,
3. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 12. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo – pisarniški material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2004 ob 10.
uri na naslov naročnika Splošna bolnišnica
Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice.
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: 15. 12. 2004
ob 12. uri, Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, 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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-29955/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka
cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-80-00, faks 01/520-80-06, elektronska pošta: info@ssz-slo.si, internetni naslov: www.ssz-slo.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:
sukcesivna dobava inkontinenčnih pripomočkov za enkratno uporabo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: zavodi, člani Skupnosti
socialnih zavodov Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
10,977.911 kosov inkontinenčnih pripomočkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– min. rok plačila je 45 dni od prejema
računa,
– garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in/ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– podpisana izjava, da zagotavlja rok
plačila najmanj 45 dni od datuma prejema
računa;
– podpisana izjava, da zagotavlja da ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bo
ponudnik imel z izpolnitvijo naročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podpisana izjava, da zagotavlja dobavo v roku 72 ur od prejema naročila, na datum in uro, ki ju določi naročnik za posamezno dobavo in za dobave, označene kot nujno
naročilo največ 24 ur od prejetega nujnega
naročila;
– podpisana izjava, da zagotavlja dobavo naročenih artiklov na naslov naročnika v
skladišče naročnika razloženo v sprejemljivem času;
– dokazila, navedena v tehničnih speciﬁkacijah – poglavje II: Podpora naročniku –
točka 3: Nadzor kvalitete in ocena ter spremljanje stroškov;
– dokazila, navedena v tehničnih speciﬁkacijah – poglavje II: Podpora naročniku –
točka 4: Svetovanje in izobraževanje;
– dokazila, navedena v tehničnih speciﬁkacijah – poglavje II: Podpora naročniku –
točka 5: strokovna usposobljenost in dejavnosti v zvezi z inkontinenčno nego.
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-22772/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 12. 2004, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
01100-6030307867 s pripisom za razpisno
dokumentacijo.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2006, 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 31. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2004
ob 12. uri, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Letališka c. 3c, 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: 29. 10. 2004.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Ob-29961/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, kontaktna oseba: Marica Rečnik Hudin, Šolska ulica 10, 2311 Spodnje Hoče, Slovenija, tel.
02/616-55-70, faks 02/616-55-80, elektronska pošta: os.df-hoce@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.
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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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga po drugem
odstavku 19. člena ZJN-1A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
1. Osnovna šola Dušana Flisa Hoče,
Šolska ulica 10, 2311 Hoče,
2. Osnovna šola Dušana Flisa Hoče,
Podružnica Reka/Pohorje, Hočko Pohorje 1,
2311 Hoče,
3. Osnovna šola Dušana Flisa Hoče,
Enota Vrtec Hoče, Šolska ul. 12, 2311
Hoče,
4. Osnovna šola Dušana Flisa Hoče,
Enota Vrtec Rogoza, Rogoška c. 53, Rogoza, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. siri in sirni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. paštete,
5. ribe in konzervirane ribe,
6. jajca,
7. olja in izdelki,
8. sveža zelenjava in sadje,
9. jabolka,
10. krompir,
11. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
12. sadni sokovi in sirupi,
13. žita, mlevski izdelki in testenine,
14. kruh, pekovsko pecivo,
15. slaščičarski izdelki,
16. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;

– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek; drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi z
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
– da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– da bo dostava blaga fco skladišče naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
en delavni dan;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil – HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02 in 104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/02);
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročnik ni
vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila oziroma izjavo da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– ponudniku ni bila pred objavo naročila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
– ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima zagotovljeno kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika – razloženo;
– ponudnik izjavlja da sprejema razpisne
pogoje;
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– izjava, da ni dal zavajajočih podatkov;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
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: 29. 11. 2004,
cena: 9.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun številka: 01360-6030651893 s pripisom za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2004, vsak
delovnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 3. 12. 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: 16. 12. 2004
ob 13. uri, sejna soba Osnovne šole Dušana
Flisa Hoče.
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: 2. 11. 2004.
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče
Št. 404-08-535/2004-2
Ob-29976/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
kontaktna oseba: Kardeljeva ploščad 24-26,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
01/230-52-25,
faks
01/431-81-64,
01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: za dodatne informacije: Jože
Mokorel – vodja izvedbe naročila, tel.
01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43, faks
01/431-90-35.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni
osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-43,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.3) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-330/2004-ODP.
II.5) Opis/predmet javnega naročila: dobava pisarniškega materiala;

1. papir in papirni izdelki (računalniški
papir, fotokopirni papir, trgovski papir, faks
role, kuverte, zvezki, registratorji, mape);
2. pisarniški pripomočki (svinčniki, ﬂomastri…);
3. potrošni material za pisarniške stroje
(diskete, tonerji, barve, trakovi za printerje…);
4. drobni inventar;
5. rokovniki in koledarji.
Celotna speciﬁkacija artiklov, ki so predmet naročila, je sestavni del razpisne dokumentacije.
Celotna speciﬁkacija je objavljena tudi na
internetni strani MORS na naslovu:
http://www.mors.si/javna_narocila/jn/2004/
330/index.htm.
II.6) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vsa odjemna mesta na
področju Republike Slovenije.
II.7) Razdelitev na sklope: ne.
II.8) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.9) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: januar 2005 – december 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 30 dni do največ 90 dni po prejemu na
naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija rednega izpiska iz sodnega
registra podjetij, izdanega v letu 2004.
1.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) fotokopija prepisa priglasitvenega lista
za dejavnost, katere predmet je javni razpis,
potrjenega v letu 2004;
b) fotokopija prepisa obrtnega dovoljenja, če gre za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti, potrjenega v letu 2004.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom (dovoljenje izda pristojni organ Upravne enote, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj, za opravljanje določene
dejavnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna pisna izjava, skladno s
44. členom ZJN-1-UPB1).
3. Da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je pravni osebi oziroma pooblaščenemu zastopniku pravne osebe (ponudniku)
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo:
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje – Kazenska evidenca, ki se nanaša na pravno osebo ne
starejšega od 30 dni od datuma določenega
za predložitev ponudb in lastna pisna izjava,
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da ni v kazenskem postopku zaradi suma v
zvezi s podkupovanjem.
4. 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.
Dokazilo:
– originalno potrdilo, ki ga izda Davčna
uprava RS, Davčni urad, ne starejše od 30
dni od datuma določenega za predložitev
ponudb.
5. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
Dokazilo:
– fotokopija potrdila, ne starejšega od 90
dni od datuma oddaje ponudbe, pristojnega
okrožnega sodišča, gospodarski oddelek,
sodni register, samostojni podjetniki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice.
6. Da je ﬁnančno in poslovno sposoben
6.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2004 ali
– fotokopija BON-1/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.
6.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, vključno z bilanco stanja za preteklo leto, originalno potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih
mesecev pred oddajo ponudbe.
7. Da je priložil bančne garancije
a) garancija za resnost ponudbe (vzorec
v prilogi št. 9),
b) garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti /priloga št. 10 (vzorec v prilogi št. 11).
III.2.1.2) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Ostale izjave in podatki, ki jih mora predložiti ponudnik:
– izpolnjen obrazec prijave na javni razpis (stran št. 7),
– izjava ponudnika po stanju na dan oddaje ponudbe (priloga št. 1),
– izjava ponudnika o soglašanju s pogoji razpisa (priloga št. 2),
– izpolnjen obrazec ponudbe / predračuna (priloga št. 3),
– izjava o zagotavljanju vseh navedenih
posebnih pogojev po zahtevi naročnika za
izvedbo javnega naročila (priloga št. 4),
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov (priloga št. 5),
– izjava o zadostnih tehničnih zmogljivostih (priloga št. 6),
– izjava o referencah (priloga št. 7),
– izjava o stalni zalogi ponujenih artiklov
(priloga št. 8),
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– vzorec bančne garancije za resnost
ponudbe (priloga št. 9),
– vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga št.
10),
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga št.
11),
– vzorec pogodbe, izpolnjen, podpisan in
požigosan (priloga št. 12).
III.2.1.3) Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost za izvedbo naročila:
1. da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa v
preteklih 6 mesecih do vstevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti (razvidno tudi iz obrazca BON 2 ali iz izpisa banke
o stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON
2);
2. da zagotavlja dostavo na vsa odjemna
mesta v času od 7. do 15. ure, najkasneje v
treh dneh od prejema naročila naročnika;
3. da zagotavlja celovitost ponudbe na
celotnem področju Republike Slovenije;
4. ponudnik mora obvezno izpolniti in podati cene za vse artikle v speciﬁkaciji – ponudbi;
5. da predloži speciﬁkacijo artiklov – ponudbo tudi na elektronskem mediju – disketa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 27. 10. 2004.
IV.2) Merila za oddajo: edino merilo je
cena.
Izbere se ponudnik, ki bo celotni asortiman artiklov po speciﬁkaciji s količinami ponudil po najnižji skupni vrednosti.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
404-08-535/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS-330/2004-ODP) na transakcijski
račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu.
Vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, identiﬁkacijsko številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000330) ter
potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje 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 eventualne sklenitve pogodbe
oziroma do 1. 2. 2005.
IV.3.7) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 12.
2004 ob 10. uri na Ministrstvu za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva ploščad 24, 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: 2. 11. 2004.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Št. 192/04
Ob-30060/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gasilno in reševalno službo
Sežana, kontaktna oseba: Drago Počkar,
Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana,
Slovenija, tel. 041/770-013, 05/731-07-00,
faks 05/731-07-10, elektronska pošta:
zgrs_sezana.poveljstvo@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem – nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava in
izdelava ter nakup gasilskega vozila s
cisterno – ﬁnančni leasing.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je na naslovu naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
gasilskega vozila z nadgradnjo cisterne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 31. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeno 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: ponudnik s podizvajalci.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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: razpisno dokumentacijo pridobite najkasneje 4 dni od prejema pisnega dopisa s prošnjo za pridobitev
razpisne dokumentacije, na naslov: Zavod
za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana, po plačilu
5.000 SIT stroškov za razpisno dokumentacijo na TRR: 01311-6030195193.
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 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki ali zastopniki
ponudnikov ter povabljeni iz strani naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2004
ob 13. uri; Zavod za gasilno in reševalno
službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210
Sežana.
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: 29. 10. 2004.
Zavod za gasilno in reševalno službo
Sežana
Ob-30152/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ALC
Lesce, kontaktna oseba: Zvone Kobentar,
Begunjska 10, 4248 Lesce, Slovenija, tel.
04/532-01-00, elektronska pošta: info@alclesce.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: kombinacija prejšnjih.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup – najem enomotornega, štiri oziroma petsedežnega, visokokrilnega letala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Letališče Lesce.
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: konec 16. 12. 2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. plačilni pogoji,
3. garancijska doba,
4. pogarancijsko vzdrževanje,
5. estetske in funkcionalne lastnosti.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 12. 2004,
cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
01302-6030632522.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 12. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2004
ob 10. uri; ALC Lesce.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 10. 2004.
ALC Lesce

Gradnje
Št. 260-15/04-5
Ob-29765/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: dr. Josip Sabolić, dr. med., spec. patomorfolog (05/330-13-80); za ekonomska
vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon.
(05/330-15-60); za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica (05/330-15-80),
Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija, tel. 05/330-15-50, faks
05/330-15-54,
internetni
naslov:
www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica “Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave,
Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija, tel. 05/330-15-50, faks
05/330-15-54;
internetni
naslov:
www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
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: JN ”prizidek oddelka za
patološko morfologijo” (št. 260-15/04).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvedba prizidave nove stavbe in povezave med obstoječo stavbo in novo stavbo ob obstoječem oddelku za patološko morfologijo

Splošne bolnišnice ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica.
Predmet JN “Prizidek oddelka za patološko morfologijo” zajema gradbena in obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije, z vsemi znanimi in neznanimi deli po načelu
“funkcionalni ključ v roke”.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Oddelek za
patološko morfologijo.
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: 210 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 2%, ki
jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti,
ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani izvajalca;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj za
veljavnost pogodbe. Bančna garancija za
dobro izvedbo posla mora veljati 210 dni od
podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih
strank.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak in
pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 2%
pogodbene vrednosti, z veljavnostjo za obdobje 5 let plus 1 dan ter garancijsko izjavo
za strojne instalacije za obdobje 10 let. Brez
izročitve garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dob in brez izročitve garancijske izjave za strojne instalaciji
primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kupnino
bo naročnik plačeval po kumulativnih mesečnih situacijah, v 15 dneh po potrditvi situacije s strani nadzora naročnika in prejemu situacije in sicer maksimalno do 70%
pogodbenega zneska, ostalih 30% pogod-
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benega zneska pa bo naročnik plačal po
pridobitvi uporabnega dovoljenja in sicer v
15-ih dneh od dneva izstavitve računa, ki ga
izvajalec izstavi v zakonskem roku po
uspešno opravljeni končni primopredaji
predmeta pogodbe in zagonu “v živo” ter
podpisu končnega primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov
obeh pogodbenih strank.
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
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra, –
priloga 1) mora biti razvidna registracija za
razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje za razpisano dejavnost (dovoljenje – priloga 2), če ga ponudnik potrebuje za opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne bo
predložil dovoljenja bo naročnik štel, da ga
glede na veljavno zakonodajo in način
opravljanja dejavnosti ne potrebuje.
3. Iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
– priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih
petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem.
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2000
do vključno 2004, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja podkupovanja oziroma ni bil
obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz
potrdil Ministrstva za pravosodje ter lastne
izjave – prilogi 4 in 5).
6. 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 (razvidno iz potrdila, ki ga izda pristojni davčni urad, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti –
priloga 6);
7. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
– priloge 8 – 15)
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B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
1. Ponudnik ima najmanj 5 potrjenih referenc, da je v zadnjih 5 letih izvedel enaka
ali podobna dela v Republiki Sloveniji ali v
EU z navedbo vrednosti pogodb, datumi
sklenitve pogodb in navedbo naročnikov.
(kar je razvidno iz obrazca prijava-reference). Ponudnik mora seznamu priložiti original ali kopijo pisnega potrdila navedenih
naročnikov.
2. Ponudnik je strokovno, kadrovsko in
tehnično sposoben izvesti celoten obseg del
ter ima proste kapacitete za izvedbo predmeta javnega naročila kar dokaže z listinami:
a) opisom tehnične opremljenosti ponudnika (izdela ponudnik) – priloga 7.a,
b) popisom tipične opreme, predvidene
za izvedbo posla (izdela ponudnik) – priloga
7.b,
c) navedba kvaliﬁkacij in izkušenj (refrenc) vodstvenega in tehničnega osebja,
predvidenega za izvedbo javnega naročila
(vzorec priložen) – priloga 7.c,
d) strukturo delovne sile, ki bo angažirana na delih iz ponudbe (vzorec priložen) –
priloga 7.d,
e) certiﬁkati pooblaščenih organov za
nadzor kakovosti (vzorec priložen) – priloga
7.e.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (Priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list
DURS); ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (Priloga št. 2), če ga ponudnik glede na
veljavno zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti vodilnih delavcev (Priloga št.
3), da v preteklih petih letih pred pričetkom
tega javnega naročila delavci, ki so registrirani zastopniki ponudnika, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (Priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno 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 pondunik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih 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
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z naslednjo vsebino: (Priloga št. 5) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da nam v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z našim poslovanjem in nam ni bila
izdana pravnomočna sodna ali upravna od-
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ločba, s katero bi nam bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili obsojeni za
to kaznivo dejanje.«;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (Priloga št. 6), 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;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero s katero ponudnik zagotavlja, da je v celoti seznanjen z lokacijo in
pogoji, kjer se bo predmet javnega naročila
izvajal ter da si je predmet javnega naročila
in lokacijo ogledal in se seznanil z njegovim
stanjem (Priloga št. 8) »Pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da
smo v celoti seznanjeni z lokacijo in pogoji,
kjer se bo predmet javnega naročila izvajal
ter da smo si predmet javnega naročila in
lokacijo ogledali in se seznanili z njegovim
stanjem.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo v primeru poškodbe na objektu, napravah in zunanji okolici, ki niso predmet javnega naročila, vzpostavil prejšnje stanje na
lastne stroške (Priloga št. 10) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da bomo v primeru poškodbe na objektu,
napravah in zunanji okolici, ki niso predmet
javnega naročila, vzpostavili prejšnje stanje
na lastne stroške.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo razpisana dela končal v roku 60 dni od
uvedbe v delo (Priloga št. 11) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da bo razpisana dela končal v roku 60 dni
od uvedbe v delo.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
ponujena oprema in instalacije ustrezajo
predpisom varstva pri delu ter standardom
in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU (Priloga št. 12) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponujena oprema in instalacije
ustrezajo predpisom varstva pri delu ter
standardom in normativom, ki jih narekujejo
predpisi Republike Slovenije in EU.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
nudi najmanj 5-letno garancijo za vsa razpisana dela ter vgrajeno opremo ter najmanj
10-letno garancijo za strojne instalacije in da
v tem roku naročnik ne bo imel nobenih dodatnih stroškov z odpravo napak (Priloga št.
13) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nudimo najmanj 5-letno
garancijo za vsa razpisana dela ter vgrajeno
opremo ter najmanj 10-letno garancijo za
strojne instalacije in da v tem roku naročnik
ne bo imel nobenih dodatnih stroškov z odpravo napak.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo predložil načrt delovišča, terminski plan
izvedbe in plan predvidenih plačil za izvedbo predmeta javnega naročila, po izvedenih
delih pa izdelane PID projekte in pridobi

uporabno dovoljenje navodila za uporabo in
vzdrževanje v slovenskem jeziku, ustrezne
javne listine z veljavnostjo v Republiki Sloveniji ter garancijske liste (Priloga št. 14)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljamo, da bomo predložil načrt delovišča, terminski plan izvedbe in plan predvidenih plačil za izvedbo predmeta javnega naročila, po izvedenih delih pa izdelane PID
projekte in pridobi uporabno dovoljenje navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ustrezne javne listine z veljavnostjo v Republiki Sloveniji ter garancijske
liste.«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (Priloga
št. 16), če ponudnik nastopa s partnerji ali
podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni
potrebno predložiti. Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti
primerne dokumente tam, kjer ni mogoče
dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila 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 (Uradni list RS, št. 13/01, z dne 28. 2.
2001). Če ni drugače določeno, zadoščajo
kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti
v garancijski dobi (5 let in 1 dan) v višini 2%
pogodbene vrednosti za čas trajanja garancijske dobe plus en dan (Priloga št. 15)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljamo, da bomo dobili garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski
dobi v višini 2% pogodbene vrednosti za čas
trajanja garancijske dobe (5 let in 1 dan).«.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
je strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti celoten obseg del ter da ima
proste kapacitete za izvedbo predmeta javnega naročila (Priloga št. 7a, b, c, d, e) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo strokovno, kadrovsko in
tehnično sposobni izvesti celoten obseg del
ter da imamo proste kapacitete za izvedbo
predmeta javnega naročila.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
zagotavlja službo, ki se bo na poziv naročnika v roku 24-ih ur odzvala in v najkrajšem
možnem času odpravila napake in pomanjkljivosti (Priloga št. 9) »Pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo službo, ki se bo na poziv naročnika v roku 24-ih ur odzvala in v najkrajšem
možnem času odpravila napake in pomanjkljivosti.«.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 47/04) in
drugi predpisi in standardi ter normativi, veljavni za predmet javnega naročila v Republiki Sloveniji in v EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
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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.
Cena: breplačno.
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 končne primopredaje plus en
dan.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2004
ob 12.15; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2004.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Št. 260-16/04-5
Ob-29766/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Ivan Leban, dr. med. spec. radiolog
(05/330-10-48); za ekonomska vprašanja:
Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. (05/330-15-50);
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica “Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave,
kontaktna oseba: tajništvo uprave- Aleksander Đordević, prof. ﬁz. in tehn., Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter
pri Gorici, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN” dograditev diagnostičnih prostorov v C-traktu” (št.: 260-16/04).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izvedba dograditve diagnostičnih prostorov C-trakta, ki se nahaja glavni stavbi Splošne
bolnišnice ”Dr. Franca Derganca” Nova
Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici. Investicija zajema dopolnitev

hodnika z dodatnimi pregradami s ciljem pridobiti nove prostore za funkcionalno diagnostiko. Investicija zajema gradbena in obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije, z
vsemi znanimi in neznanimi deli po načelu
“funkcionalni ključ v roke”.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica (glavna
stavba).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 2%, ki
jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti,
ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani izvajalca;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj za
veljavnost pogodbe. Bančna garancija za
dobro izvedbo posla mora veljati 90 dni od
podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih
strank.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak in
pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 2%
pogodbene vrednosti, z veljavnostjo za obdobje 5 let plus 1 dan ter garancijsko izjavo
za strojne instalacije za obdobje 10 let. Brez
izročitve garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi in brez izročitve garancijske izjave za strojne instalacije
primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kupnino bo naročnik plačeval po kumulativnih
mesečnih situacijah, v 15 dneh po potrditvi
situacije s strani nadzora naročnika in prejemu situacije in sicer maksimalno do 70%
pogodbenega zneska, ostalih 30% pogodbenega zneska pa bo naročnik plačal po

Št.

119 / 5. 11. 2004 /

Stran

7553

popolnem zaključku del in sicer v 15-ih
dneh od dneva izstavitve računa, ki ga izvajalec izstavi v zakonskem roku po uspešno opravljeni končni primopredaji predmeta
pogodbe in zagonu “v živo” ter podpisu
končnega primopredajnega zapisnika s
strani pooblaščenih predstavnikov obeh
pogodbenih strank.
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.
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra, –
priloga 1) mora biti razvidna registracija za
razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje za razpisano dejavnost (dovoljenje – priloga 2), če ga ponudnik potrebuje za opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne bo
predložil dovoljenja bo naročnik štel, da ga
glede na veljavno zakonodajo in način
opravljanja dejavnosti ne potrebuje.
3. Iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
– priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih
petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem.
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2000
do vključno 2004, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja podkupovanja oziroma ni bil
obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz
potrdil Ministrstva za pravosodje ter lastne
izjave – prilogi 4 in 5).
6. 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 (razvidno iz potrdila, ki ga izda pristojni davčni urad, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti-priloga 6);
7. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
-priloge 8-15).
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:

Stran

7554 /

Št.

119 / 5. 11. 2004

Ponudnik ima najmanj 5 potrjenih referenc, da je v zadnjih 5 letih izvedel enaka ali
podobna dela v Republiki Sloveniji ali v EU
z navedbo vrednosti pogodb, datumi sklenitve pogodb in navedbo naročnikov. (kar je
razvidno iz obrazca prijava-reference). Ponudnik mora seznamu priložiti original ali
kopijo pisnega potrdila navedenih naročnikov.
Ponudnik je strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti celoten obseg del ter
ima proste kapacitete za izvedbo predmeta
javnega naročila kar dokaže z listinami:
a) opisom tehnične opremljenosti ponudnika (izdela ponudnik) – priloga 7.a,
b) popisom tipične opreme, predvidene
za izvedbo posla (izdela ponudnik) – priloga
7.b,
c) navedba kvaliﬁkacij in izkušenj (referenc) vodstvenega in tehničnega osebja,
predvidenega za izvedbo javnega naročila
(vzorec priložen) – priloga 7.c,
d) strukturo delovne sile, ki bo angažirana na delih iz ponudbe (vzorec priložen)-priloga 7.d,
e) certiﬁkati pooblaščenih organov za
nadzor kakovosti (vzorec priložen) – priloga
7.e.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (Priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list
DURS); ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (Priloga št. 2), če ga ponudnik glede na
veljavno zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti vodilnih delavcev (Priloga št.
3), da v preteklih petih letih pred pričetkom
tega javnega naročila delavci, ki so registrirani zastopniki ponudnika, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (Priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno 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 s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih 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
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z naslednjo vsebino: (Priloga št. 5) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da nam v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z našim poslovanjem in nam ni bila
izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v kazen-
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skem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili obsojeni za
to kaznivo dejanje.«;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (Priloga št. 6), 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;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
je v celoti seznanjen z lokacijo in pogoji, kjer
se bo predmet javnega naročila izvajal ter
da si je predmet javnega naročila in lokacijo
ogledal in se seznanil z njegovim stanjem
(Priloga št. 8) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da smo v celoti
seznanjeni z lokacijo in pogoji, kjer se bo
predmet javnega naročila izvajal ter da smo
si predmet javnega naročila in lokacijo ogledali in se seznanili z njegovim stanjem«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo v primeru poškodbe na objektu, napravah in zunanji okolici, ki niso predmet javnega naročila, vzpostavil prejšnje stanje na
lastne stroške (Priloga št. 10) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da bomo v primeru poškodbe na objektu,
napravah in zunanji okolici, ki niso predmet
javnega naročila, vzpostavili prejšnje stanje
na lastne stroške.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo razpisana dela končal v roku 60 dni od
uvedbe v delo (Priloga št. 11) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da bo razpisana dela končal v roku 60 dni
od uvedbe v delo.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
ponujena oprema in instalacije ustrezajo
predpisom varstva pri delu ter standardom
in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU (Priloga št. 12) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponujena oprema in instalacije
ustrezajo predpisom varstva pri delu ter
standardom in normativom, ki jih narekujejo
predpisi Republike Slovenije in EU.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
nudi najmanj 5-letno garancijo za vsa razpisana dela ter vgrajeno opremo ter najmanj
10-letno garancijo za strojne instalacije in da
v tem roku naročnik ne bo imel nobenih dodatnih stroškov z odpravo napak (Priloga št.
13) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nudimo najmanj 5-letno
garancijo za vsa razpisana dela ter vgrajeno
opremo ter najmanj 10-letno garancijo za
strojne instalacije in da v tem roku naročnik
ne bo imel nobenih dodatnih stroškov z odpravo napak.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da bo
predložil načrt delovišča, terminski plan izvedbe in plan predvidenih plačil za izvedbo
predmeta javnega naročila, po izvedenih delih pa izdelane PID projekte in pridobi uporabno dovoljenje navodila za uporabo in
vzdrževanje v slovenskem jeziku, ustrezne
javne listine z veljavnostjo v Republiki Sloveniji ter garancijske liste (Priloga št. 14) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjav-

ljamo, da bomo predložil načrt delovišča, terminski plan izvedbe in plan predvidenih plačil
za izvedbo predmeta javnega naročila, po
izvedenih delih pa izdelane PID projekte in
pridobi uporabno dovoljenje navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,
ustrezne javne listine z veljavnostjo v Republiki Sloveniji ter garancijske liste.«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (Priloga št.
16), če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni
potrebno predložiti. Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik velja, da mora predložiti
primerne dokumente tam, kjer ni mogoče
dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila 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 (Uradni list RS, št. 13/01 z dne 28. 2.
2001). Če ni drugače določeno, zadoščajo
kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti
v garancijski dobi (5 let in 1 dan) v višini 2%
pogodbene vrednosti za čas trajanja garancijske dobe plus en dan (Priloga št. 15)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljamo, da bomo dobili garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski
dobi v višini 2% pogodbene vrednosti za čas
trajanja garancijske dobe (5 let in 1 dan).«
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
je strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti celoten obseg del ter da ima
proste kapacitete za izvedbo predmeta javnega naročila (Priloga št. 7a, b, c, d, e) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo strokovno, kadrovsko in
tehnično sposobni izvesti celoten obseg del
ter da imamo proste kapacitete za izvedbo
predmeta javnega naročila.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
zagotavlja službo, ki se bo na poziv naročnika v roku 24 ur odzvala in v najkrajšem
možnem času odpravila napake in pomanjkljivosti (Priloga št. 9) »Pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo službo, ki se bo na poziv naročnika v roku 24 ur odzvala in v najkrajšem
možnem času odpravila napake in pomanjkljivosti.«;
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.: 110/02, 47/04) in
drugi predpisi in standardi ter normativi, veljavni za predmet javnega naročila v Republiki Sloveniji in v EU.
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 7. 12. 2004.
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Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2004
ob 12.15;: v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2004.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ob-29802/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trebnje, kontaktna oseba: Vida Sustercic, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija,
tel. 07/34-81-134, faks 07/34-81-131, elektronska pošta: obcina.trebnje@trebnje.si,
internetni naslov: www.trebnje.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:
gradnja komunalne infrastrukture na območju zazidalnega načrta Stari trg – DSO,
in sicer: cestno omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija, vodovodno omrežje,
elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trebnje.
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: 9 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:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– podatki o ﬁnančnem stanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja ali izpisek iz
bilance stanja za zadnje poslovno leto,
– izkaz poslovnega izida za zadnja 3 poslovna leta (izkaz celotnih prihodkov od prodaje in prihodkov od gradenj pri čemer povprečni letni prihodki ponudnika v zadnjih

treh letih ne smejo biti manjši od 200 mio
SIT,
– podatke o boniteti poslovanja (BON – 1)
in podatke o plačilni sposobnosti (BON – 2)
za gospodarske družbe oziroma potrdilo
banke o solventnosti za s.p.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih,
– reference o izvedenih gradnjah v zadnjih petih letih – izjava naročnika,
– seznam najpomembnejše gradnje, ki je
istovrstna gradnji kot je predmet tega javnega naročila in jo je ponudnik izvedel kot
glavni izvajalec v zadnjih petih letih,
– reference o izvedeni gradnji – izjava
naročnika,
– izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti zahtevane glavne opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 26 z dne 26. 3.
2004, Ob-7948/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 11. 2004,
cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Občine Trebnje 01330-0100016133 s
pripisom razpisna dokumentacija Stari trg
– DSO.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: komisija in predstavniki
ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 11. uri, Občina Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje, velika sejna soba.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Občina Trebnje
Ob-29956/04
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. 01/47-10-559, faks 01/47-10-503,
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.
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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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-9-G/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rušenje obstoječih objektov na območju
urejanja VS 3/5 Brdo in VP 3/2 Brdo-jug v
Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brdo v Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.11.11.00-9.
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: začetek 23. 12. 2004, konec 1. 2.
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: 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.
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: JN-9-G/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 12. 2004, cena:
12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika vsak delovni dan do 7. 12.
2004 od 10. do 14. ure proti plačilu 12.000
SIT na TRR 01100-6270960211 s sklicem
00 7621-matična.št. -040, namen: rušitvena
dela Brdo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 2004, do 10.
ure, na naslovu 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 10. 1. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2004
ob 11. uri, sejna soba na naslovu naročnika.
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: 29. 10. 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola, kontaktni osebi: Martin Podbreznik, Boris Stupar, Sončno nabrežje 8, 6310
Izola,
Slovenija,
tel.
05/660-02-20,
05/660-02-22, faks 05/660-02-10, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Izola, Sekretariat za računovodstvo, ﬁnance in splošne zadeve, kontaktni osebi: Martin Podbreznik, Boris Stupar,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/660-01-00, faks 05/660-01-10, elektronska
pošta: posta.oizola@izola.si, Martin.podbreznik@izola.si, Boris.stupar@izola.si, internetni
naslov: http://www.izola.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Izola, Sekretariat za računovodstvo, ﬁnance in splošne zadeve,
kontaktni osebi: Martin Podbreznik, Boris
Stupar, Postojnska 5, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-02-20, faks 05/660-02-10, elektronska pošta: Martin.podbreznik@izola.si,
Boris.stupar@izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Izola, kontaktna oseba: vložišče, Klara Giassi, Postojnska 3, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-02-00, faks 05/660-02-10, elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: gradnja fekalne in meteorne
kanalizacije v naselju Malija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja fekalnih sekundarnih kanalov in
meteornih kanalov za priključevanje objektov na kanalizacijo znotraj območja
UN Malija, ki obsega gradnjo kanalov v
stari vasi Malija in celotnem območju,
predvidenem za novogradnjo, ki je že deloma pozidano.
Predvidena gradnja se bo odvija po cestah ter na urejenih parcelah v privatni lasti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Malija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 50 502,1, 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: izvedba celotnega obsega naročila, naročnik si
pridržuje pravici zmanjšati obseg del do
50%.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesec in/ali 150 dni od oddaje
naročila; začetek 20. 12. 2004 in/ali konec
10. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancijo banke v višini 10% ocenjene vrednosti za resnost ponudbe, kar znaša 8,000.000
SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Taka skupina izvajalcev je
dolžna predložiti pravni pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– izpisek ali fotokopijo izpiska iz sodnega
registra za pravne osebe, ki izkazuje zadnje
pravno stanje ponudnika; za samostojne
podjetnike pa potrdilo (t.i. priglasitveni list),
ki ga izda krajevno pristojni davčni urad iz
katerega izhaja, da je ponudnik vpisan pri
davčnem organu ali potrdilo o vpisu ponudnika v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence (Gospodarska zbornica, Obrtna zbornica, Inženirska zbornica, druga zbornica
ustanovljena na podlagi zakona), če je za
dejavnost na podlagi posebnega predpisa
dovoljenje potrebno ali potrdilo o vpisu ponudnika v seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj;
– potrdilo pristojnega ministrstva za pravosodje, ki vodi kazensko evidenco, da mu
ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v zvezi s podkupovanjem in je
povezano z njegovim poslovanjem ter podpisano izjavo, pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku
v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo ministrstva nadomesti tudi izjava ponudnika dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku v zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni. Ponudnik mora podpisati in žigosati izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
da ni pod vodstvom izredne uprave ter da
proti njemu ni uveden katerikoli drugi postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima ponudnik
sedež;
– potrdilo pristojnega davčnega organa
ali drugega pristojnega organa države v kateri ima ponudnik sedež, da ima poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni. Ponudnik mora, pod materialno in
kazensko odgovornostjo, podpisati izjavo,
da ima na dan oddaje ponudbe poravnane
vse zapadle davke in prispevke ter druge
obvezne dajatve;
– pogoj za udeležbo na predmetnem razpisu je da niti ponudnikov žiro račun, niti žiro
račun nobenega izmed njegovih podizvajalcev, ki s ponudnikov sodelujejo v predmetnem postopku, v zadnjih šestih mesecih ni
bil blokiran. Ponudnik mora v dokaz predložiti BON 2 oziroma davčno napoved za
samostojne podjetnike in potrdilo ponudnikove poslovne banke, da ponudnikov žiro
račun in žiro račun podizvajalca v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran. Navedeni obrazci in potrdila na smejo biti starejša od 60
dni;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo,
po knjigovodskih podatkih ponudnika, potrjevalo in izkazovalo pravočasno poravnavanje obveznosti do ponudnikovih dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov do datuma mnenja revizorja. Mnenje ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za udeležbo na predmet-

nem razpisu je ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj enega gradbenega dela (pozor: ne nujno javnega naročila), ki je po naravi gradnje
in vrednosti vsaj enakovredno razpisanemu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 12. 2004.
Cena: 20.000 SIT; valuta: pred prevzemom
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne
dokumentacije na podlagi potrdila o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije. plačilo
razpisne dokumentacije se nakaže na TRR
01240-0100006381 z navedbo predmeta
naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 12. 2004 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnimi pooblastili ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 12. 2004
ob 9.15; prostori sekretariata za računovodstvo, ﬁnance in splošne zadeve, Postojnski
3, Izola.
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: 2. 11. 2004.
Občina Izola

Storitve
Št. 4022-449/2004-3

Ob-30046/04

Preklic
Mestna občina Ljubljana preklicuje javno
naročilo »Spremljanje in kontrola prekopov
na območju Mestne občine Ljubljana«, objavljeno v Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 29. 10.
2004, Ob-29102/04.
Mestna občina Ljubljana
Ob-29572/04
Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za Meritve
celotnega železniškega omrežja Republike
Slovenje in sistem elektronske obdelave podatkov naročnika, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 101 z dne 17. 9. 2004,
Ob-24597/04 se podaljša rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb, tako da
se sedaj glasi:
IV.3.2) Pogoj za pridobitev razpisne dokumentacije: do 19. 11. 2004.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 19. 11. 2004 do
10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 11. 2004
ob 11. uri; Maribor, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5.
Javna agencija za železniški promet
Ob-29795/04
Popravek in dopolnitev
V javnem razpisu “čiščenje prostorov
Onkološkega inštituta Ljubljana”, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 70 z dne 28. 6. 2004,
Ob-17181/04 se popravijo in dopolnijo točke
III.2.1.3), IV.3.3) in IV.3.7.2) in se pravilno
glasijo:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o razpolaganju z zadostnimi
kadri in opremo: ponudnik mora imeti zaposlenih najmanj 100 oseb za opravljanje razpisanih storitev. V nasprotnem primeru naročnik ponudbo izloči. Število zaposlenih se
bo preverjalo iz BON obrazca. V primeru, da
ponudnik trenutno izkazuje večje število zaposlenih, mora v dokazilo priložiti fotokopije
delovne knjižice zaposlenih;
– dokazilo o kvaliﬁkaciji in izkušnjah vodstvenega in tehničnega osebja: ponudnik
mora imeti zaposleno najmanj eno osebo z
najmanj višjo ali visoko izobrazbo iz sanitarne, kemijske, zdravstvene ali farmacevtske
smeri, kar dokazuje s priloženimi ustreznimi
dokazili o izobrazbi;
– referenčna lista: iz referenčne liste ponudnika mora biti razvidno, da ima v zadnjih
treh letih izkušnje v čiščenju vseh kategorij
prostorov (bolniški oddelki, ostali prostori,
kjer se odvija zdravstvena dejavnost, skupni
prostori, pisarne...), ki so predmet javnega
naročila in tudi v tekočem letu vrši čiščenje
vseh kategorij prostorov vsaj pri enem naročniku, ki je naročnik po ZJN-1;
– iz ponudbe mora biti razvidno, da ponudnik izpolnjuje tudi ostale pogoje, ki so
navedeni v poglavju D 01: “Tehnična dokumentacija predmeta javnega naročila”;
– certiﬁkati o kakovosti poslovanja: ima
najmanj en ISO certiﬁkat.
IV.3.3) Novi rok za oddajo ponudb:
17. 11. 2004 do 14. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: četrtek, 18. 11. 2004 ob 10. uri na
Onkološkem inštitutu Ljubljana, velika sejna
soba, stavba C, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 433-01-81/2004/3
Ob-29596/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Aleksander
Nagode,
Župančičeva
3,
1502 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-66-45,
faks 01/369-66-49, elektronska pošta: aleksander.nagode@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Aleksander Nagode, p.p. 644,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-66-45,
faks 01/369-66-49, elektronska pošta: aleksander.nagode@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna
oseba: Aleksander Nagode, Župančičeva 3,
1502 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-66-45,

faks 01/369-66-49, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za ﬁnance, kontaktna oseba: Aleksander
Nagode, p. p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-66-45, faks 01/369-66-49,.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01-81/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varovanje poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poslovni prostori v Ljubljani, in sicer na lokacijah Župančičeva 3,
Cankarjeva 18, Prežihova 4, Glinška 3 in
Zaloška 56.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 74.60.16.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupno
ca. 23.000 ur ﬁzičnega varovanja in tehnično varovanje.
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 2,000.000 SIT, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti (izbrani ponudnik).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvajala v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03;
ZIPRS0405).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
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5. ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe;
6. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev (varovanje poslovnih prostorov) v letih 2003 in 2004, in sicer
s petimi referencami iz pogodb, med katerimi so najmanj tri, katerih vrednost posla
znaša najmanj 30,000.000 SIT z DDV.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika – za pravne osebe (gospodarske družbe)
oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika – za ﬁzične osebe
(samostojni podjetnik, posameznik);
2. potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ponudniku ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem in potrjen obrazec izjave ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
oziroma ni vpisan v kazensko evidenco in ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi
ima sedež, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
4. potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež
oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini,
mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane
tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo bank o stanjih na vseh transakcijskih računih za obdobje od 1. avgusta
do 31. oktobra 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. referenčna lista opravljanje istovrstnih
storitev (varovanje poslovnih prostorov) v
letih 2003 in 2004, in sicer s petimi referencami iz pogodb, med katerimi so najmanj tri,
katerih vrednost posla znaša najmanj
30.000.000 SIT z DDV.
2. fotokopija zavarovalne police izvajalca
zasebnega varovanja za zavarovanje odgovornosti za škodo iz 37. člena Zakona o
zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. ISO certiﬁkat.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-81/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2004.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni
dan med 9. in 15. uro. Za sprejem oziroma
dvig dokumentacije je potrebno poslati ali
prinesti pisno zaprosilo z navedbo kontaktne
osebe, naslova, št. telefona in št. telefaksa.
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani ministrstva.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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 28. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2004
ob 10.30; Ministrstvo za ﬁnance, Beethovnova 11, sejna soba (visoko pritličje), 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: 28. 10. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-29767/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba:
-Klavdij Bembič – za vprašanja, -tajništvo za dvig razpisne dokumentacije in oddajo
ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, tel.
05/66-33-700 in 05/66-33-731, faks
05/66-33-773, elektronska pošta: klavdij.
bembic@komunalakoper.si, internetni naslov: www.komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
Kategorija storitve 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje programa čiščenja in vzdrževanja
javne snage javnih površin na območju
MOK.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine
Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje programa čiščenja in vzdrževanja javne
snage javnih površin na območju MOK.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku
1,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora navesti eventualne podizvajalce v ponudbi. V
primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne
ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-ﬁnančni pogoji)
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR.
(tehnično-kadrovski pogoji)
5. Da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
6. da ponudnik razpolaga z določenim
številom delavcev skladno z razpisno dokumentacijo.
7. da ponudnik razpolaga z tehničnimi
delovnimi sredstvi skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi)
ter fotokopijo zavarovalne police;
2. potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem in- potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
4. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke iz katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz tč. 4 pogojev).

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
5. Ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega
javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
6. Potrdilo o zaposlitvi delavcev, ki bodo
izvajali storitve javnega naročila skladno z
zahtevami naročnika;
7. Popis ponudnika o razpoložljivi tehnični opremi za izvedbo javnega naročila skladno z zahtevami naročnika.
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 25. 11. 2004 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT Z DDV, valuta: minimalno dva dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 11. 2004 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 11. 2004
ob 11. uri v sejni sobi Komunala Koper,
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, 6000 Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-29794/04
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.
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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.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1-1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vzdrževanje računalniške
opreme.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve vzdrževanja na poziv in preventivno vzdrževanje celotne IT opreme na
pošti Slovenije za obdobje treh let.
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:
50.30.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.30.00.00-8.
2) Kratek opis: teritorialno območje 1
(obsega Upravo družbe, PE Maribor, PE
Murska Sobota, PE Celje, PE Novo mesto
ter vse njihove poslovalnice ter dislocirane
enote).
3) Obseg ali količina: storitve vzdrževanja na poziv in preventivno vzdrževanje celotne IT opreme na lokacijah pod 1.2 za
obdobje treh let.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.30.00.00-8.
2) Kratek opis: teritorialno območje 2
(obsega PE Ljubljana, PE PLC Ljubljana,
PE Kranj, PE Koper, PE Nova Gorica ter vse
njihove poslovalnice in dislocirane enote).
3) Obseg ali količina: storitve vzdrževanja na poziv in preventivno vzdrževanje celotne IT opreme na lokacijah pod 1.2 za
obdobje treh let.
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: storitve
vzdrževanja na poziv in preventivno vzdrževanje celotne IT opreme na pošti Slovenije
za obdobje treh let.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 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 3,000.000
SIT).
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 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,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja.
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.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izpolnjevati tehnične
zahteve iz razpisne dokumentacije glede
pogojev izvedbe vzdrževanja računalniške
opreme in obveznih storitev na področju prijave,
– ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki je v uporabi pri
naročniku, ustrezen status na nivoju sistemskega serviserja in sicer Authorized Service
Delivery Partner in ter Microsoft Gold Certiﬁed Partner.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-4903/04 z dne 27. 2.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 70% cena vzdrževanja na poziv na
lokacijah (od tega 30% cena vzdrževanja
strojne opreme in 40% cena vzdrževanja
ostale računalniške opreme),
2. 10% cena periodičnega preventivnega
vzdrževanja,
3. 20% reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 103/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 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: 22. 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 21. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 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: 29. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-29798/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna
oseba: Štefan Hren, Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel.
01/58-72-100, faks 01/52-84-618, elektronska pošta: stefan.hren@psih-klinika.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 storitev: kategorija storitve 05.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – O – 14/2004 – S –
HŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve mobilne telefonije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ozemlje EU.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IA5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve
mobilne telefonije za obdobje 5 let za približno 45 uporabnikov v ocenjeni vrednosti
26 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1% od ocenjene vrednosti,
– izjava banke, da bo izdala garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% od ocenjene vrednosti izbranemu
ponudniku.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 30 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik lahko zahteva, da
predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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 ima veljavno registracijo;
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti po Zakonu o telekomunikacijah;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta, če je ponudnik po ZGD zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in bilanca uspeha za zadnja 3 leta, če po ZGD ni zavezan k revidiranju;
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003;
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi v
bonitetni razred in potrdilo, da ponudnikov
transakcijski račun v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;
– letno poročilo o poslovanju za pretekla
tri obračunska obdobja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik zanesljiv, ima izkušnje,
ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti pogodbo;
– da ima sklenjene pogodbe o sledenju
v vseh državah članicah EU;
– da zagotavlja hitrost podatkovnega klica najmanj 9,6 kilo bitov na sekundo;
– da nudi speciﬁciran račun opravljenih
storitev za vsako naročniško številko posebej;
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– da nudi možnost elektronskega dostopa
preko interneta do podatkov o trenutni in pretekli porabi, do seznamov opravljenih storitev
po naročniških številkah in do preteklih računov, vse z možnostjo izvažanja podatkov za
nadaljnjo obdelavo oziroma se navedene podatke dostavi naročniku v elektronski obliki v
roku 48 ur od zahteve naročnika;
kar dokazuje ustrezna izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: dovoljenje za opravljanje telekomunikacijskih storitev po Zakonu o telekomunikacijah.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80%,
2. dodatne storitve – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN – O – 14/2004
– S – HŠ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 12. 2004.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
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: do 1. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2004
ob 12. uri; v Ljubljani, Studenec 48, Upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba mora
biti izročena naročniku v izvirniku in eni kopiji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 538/04
Ob-29933/04
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba integracijske hrbtenice – ponudbe
se lahko oddajo za oba sklopa ali po posameznih sklopih, ki sta:
1. sklop: nakup in namestitev strežniške
strojne opreme in programske licenčne
opreme za integracijsko hrbtenico, ter izvedbo implementacije in vzdrževanja integracijske hrbtenice;
2. sklop: nakup in namestitev komunikacijske opreme za izvedbo integracijske hrbtenice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Slovenija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 07.
II.1.9) Razdelitev na sklope : da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 07.
2) Kratek opis: nakup in namestitev
strežniške strojne opreme in programske licenčne opreme za integracijsko hrbtenico,
ter izvedba implementacije in vzdrževanja
integracijske hrbtenice.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 07.
2) Kratek opis: nakup in namestitev komunikacijske opreme za izvedbo integracijske hrbtenice.
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:
izvedba integracijske hrbtenice – ponudbe se lahko oddajo za oba sklopa ali po posameznih sklopih, ki sta:
1. sklop; Nakup in namestitev strežniške
strojne opreme in programske licenčne
opreme za integracijsko hrbtenico, ter izvedba implementacije in vzdrževanja integracijske hrbtenice;
2. sklop; Nakup in namestitev komunikacijske opreme za izvedbo integracijske hrbtenice.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 2005 in/ali konec 2007.
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. nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
3. nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku;
OP: višina in vrsta bančne garancije pod
točko 2 in 3 je razvidna iz razpisne dokumentacije!
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila – veljajo za 1. in 2. sklop javnega naročila:
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. 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);
3. 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;
4. notarsko overjena izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo (datum izstavitve listine ne sme biti starejši od
30 dni od datuma odpiranja ponudb), da ponudniku na katerikoli način ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila – veljajo za 1. in
2. sklop javnega naročila, razen tretje alinee
2. pogoja, ki velja samo za 1. sklop!:
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,
kar pomeni, da:
– ponudnik nima blokiran žiro račun v
zadnjih 6 mesecih,
– ponudnik nima izkazane izgube iz poslovanja v zadnjih dveh letih,
– je ponudnikov bruto prihodek v preteklem obračunskem obdobju minimalno
500,000.000 SIT – pogoj v tej alinei velja
samo za ponudnika v 1. sklopu!
3. V primeru, da končna ponudbena
vrednost za oba ponujena sklopa 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:
a) Tehnična sposobnosti – obvezna dokazila za 1. sklop:
1. podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika;

2. zagotovitev ponudnika, da njegova rešitev temelji na standardih J2EE, XLM in
HL/7 (različica 3.0. – za komponente sprejete pri ANSI) – izpolnjevanje navedenega
pogoja mora biti razvidno iz opisa predmeta
ponudbe;
3. ponudnik mora zagotoviti:
– 1 stalnega vodjo projekta z najmanj VII.
stopnjo izobrazbe in 5 letnimi delovnimi izkušnjami na področju integracije informacijskih sistemov
in
minimalno 8 strokovnjakov po področjih
predmeta ponudbe, in sicer:
– integracija raznorodnih sistemov, programiranja vmesnikov in komunikacijske
programske opreme – 4 strokovnjake z najmanj VII. stopnjo izobrazbe in 3 letnimi delovnimi izkušnjami na zahtevanem področju;
– strežniška strojna oprema – 2 strokovnjaka z najmanj V. stopnjo izobrazbe in 3
letnimi delovnimi izkušnjami na zahtevanem
področju;
– programska oprema aplikacijskega
strežnika integracijske hrbtenice (IH) – dva
(2) strokovnjaka z najmanj VI. stopnjo izobrazbe in tri letnimi delovnimi izkušnjami na
zahtevanem področju;
Izpolnjevanje navedenega pogoja mora
biti razvidno iz izpolnjene tabele s poimensko navedbo vodje in strokovnjakov ter k
tabeli priloženih dokazil o izpolnjevanju izobrazbe in navedbi delovnih izkušenj za vsakega strokovnjaka/vodjo posebej.
4. ponudnik/podizvajalec zagotavlja, da
so vsi strokovnjaki zahtevani v predhodnem
pogoju (3) redno zaposleni pri ponudniku ali
podizvajalcu s sedežem v RSloveniji – izpolnjevanja navedenega pogoja je pisno potrdilo pooblaščene osebe ponudnika/podizvajalca;
5. ponudnik je do datuma oddaje ponudbe izvedel minimalno 2 referenčni rešitvi
(instalaciji) integracijske hrbtenice na področju zdravstvenih ustanov, ki opravljajo
bolnišnično in specialistično dejavnost – izpolnjevanje navedenega pogoja mora biti
razvidno iz izpolnjene tabele v kateri je navedena: vrsta instalacije(vsebina oziroma
opis), leto instalacije, naslov naročnika, kontaktna oseba naročnika in telefon) (OP: naročnik je v razpisni dokumentaciji opredelil
kaj se šteje za referenčno instalacijo integracijske hrbtenice na področju zdravstvenih ustanov, ki opravljajo bolnišnično in specialistično dejavnost);
6. ponudnik ima sklenjene pogodbe o
sodelovanju s principali za vso ponujeno
opremo- izpolnjevanje navedenega pogoja
mora biti razvidno iz priloženih fotokopij pogodb sklenjenih s principali;
7. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo na zahtevo naročnika omogočil predstavitev zamisli delovanja katerekoli funkcionalnosti iz svoje
ponudbe v roku 14 dni od prejema naročnikove pisne zahteve;
8. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo v okviru storitve
implementacije integracijske hrbtenice zagotovil izobraževanje skrbnikov sistema na
področju funkcionalnosti integracijske hrbtenice v obsegu 25 dni, ter da je navedeno
izobraževanje vključeno v končno ponudbeno vrednost za 1. sklop;
9. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da po zagotovil najmanj
dvo (2) letno vzdrževanje rešitev, ki so rezultat storitev implementacije integracijske hrb-
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tenice. Rok ko začne teči dvo (2) letno vzdrževanje integracijske hrbtenice je podpis
končnega primopredajnega zapisnika za
storitve implementacije integracijske hrbtenice. Ponudnik bo v navedenem obdobju
zagotovil tudi odpravo vseh napak, prilagoditve sistema novim različicam licenčne programske opreme in uporabljenih standardov, 3 svetovalne čd na mesec za pomoč pri
širjenju funkcionalnosti IH in vključevanju
novih informacijskih podsistemov ter dostop
do ustreznih baz znanj. Vse navedeno je
vključeno v končno ponudbeno vrednost za
1. sklop;
10. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja:
– odzivni čas od prijave napake – 1 ura,
– rok za odpravo napake(odprava napake, popravilo ali nadomestna oprema) – 10
ur,
– rok za zamenjavo z novo opremo (v
primeru popravila opreme) ali 2x pojava napake na istem kosu opreme – 10 dni,
– zagotavljanje in nameščanje popravkov in nadgradnje sistemske, nadzorne in
aplikativne programske opreme – 2 leti od
podpisa končnega primopredajnega zapisnika,
– dostop do spletnih baz znanja pri proizvajalcu opreme (principalu) – 2 leti od podpisa končnega primopredajnega zapisnika,
– vnos zahtevkov za rešitev problemov
in spremljanje statusa reševanje problemov
(»Case tracker«) – 2 leti od podpisa končnega primopredajnega zapisnika,
– tehnično podporo (»TAC«) – 2 leti od
podpisa končnega primopredajnega zapisnika,
11. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo za uspešno in
učinkovito preslikavo naročnikovih podatkov:
– opravil analizo obstoječih podatkov, ki
bodo predmet preslikave,
– sodeloval z naročnikom pri pripravi teh
podatkov,
– zagotovil programsko opremo, ki bo
podatke iz obstoječih informacijskih rešitev
preslikala v model nove rešitve,
ter da je navedena storitev vključena v
končno ponudbeno vrednost za 1. sklop;
12. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja, da bo dobavil strežniško strojno opremo in licenčno
programsko opremo v 90 dneh od datuma
veljavnosti pogodbe,
13. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja, da bo izvedel implementacijo integracijske hrbtenice
v 12 mesecih od veljavnosti pogodbe.
b) Tehnična sposobnosti – obvezna dokazila za 2. sklop:
1. podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika,
2. ponudnik ima sklenjene pogodbe o
sodelovanju s principali za vso ponujeno
opremo – izpolnjevanje navedenega pogoja
mora biti razvidno iz priloženih fotokopij pogodb sklenjenih s principali,
3. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja:
– odzivni čas od prijave napake – 1 ura,
– rok za odpravo napake (odprava napake, popravilo ali nadomestna oprema) –
10 ur,
– rok za zamenjavo z novo opremo (v
primeru popravila opreme) ali 2x pojava napake na istem kosu opreme – 10 dni,
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– zagotavljanje in nameščanje popravkov in nadgradnje sistemske, nadzorne in
aplikativne programske opreme – 2 leti od
podpisa končnega primopredajnega zapisnika,
– dostop do spletnih baz znanja pri proizvajalcu opreme (principalu) – 2 leti od podpisa končnega primopredajnega zapisnika,
– vnos zahtevkov za rešitev problemov
in spremljanje statusa reševanje problemov
(»Case tracker«) – 2 leti od podpisa končnega primopredajnega zapisnika,
– tehnično podporo (»TAC«) – 2 leti od
podpisa končnega primopredajnega zapisnika,
4. ponudnik je do datuma oddaje ponudbe izvedel minimalno 2 referenčni rešitvi
komunikacijske opreme, ki ustrezajo tehnični speciﬁkaciji za sklop 2 – izpolnjevanje
navedenega pogoja mora biti razvidno iz izpolnjene tabele z navedbo: vrste instalacije
(vsebina oziroma opis), leto instalacije, naslov naročnika, kontaktno osebo naročnika
in telefon,
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja, da bo dobavil komunikacijsko opremo v 90. dneh od
datuma veljavnosti pogodbe;
6. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja dobavljivost rezervnih delov za komunikacijsko
opremo še 5 let po podpisu primopredajnega zapisnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 81-84 z dne
30. 7. 2004, Ob-20729/04; 2004/ S
143-123092 – št. predhodne objave v Glasilu EU.
IV.2) Merila za oddajo:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Za 1. sklop javnega naročila so merila:
1. Končna ponudbena cena za sklop –
70%,
2. Ocena ponudnika – 15%,
3. Ocena ponujene rešitve integracijske
hrbtenice – 15%,
Za 2. sklop javnega naročila je merilo:
1. Končna ponudbena cena za sklop –
100%.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 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: 21. 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2004
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – predavalnica 1 /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: 29. 10. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-29957/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, Oddelek za ﬁnance in
gospodarstvo, Služba za upravljanje s premoženjem, kontaktna oseba: Tanja Javoršek, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-65-775, faks 03/42-65-749,
elektronska pošta: tanja.javorsek@celje.si,
internetni naslov: www.celje.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 storitve: kategorija storitve 6.a..
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – 05/2004 TJ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje premoženja osnovnih šol,
vzgojno varstvenih organizacij in
ostalega premoženja last Mestne občine
Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A.
2) Kratek opis: zavarovanje premoženja
osnovnih šol:
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla.
3) Obseg ali količina: požarno zavarovanje: požar, strela, eksplozija, vihar, toča,
udarec motor.vozila in premičnega delovnega stroja, padec letala, manifestacije in demonstracije, nevarnost poplave in izliv vode
na 1.riziko. Strojelomno zavarovanje: uničenje ali poškodovanje strojev, naprav in inštalacij. Zavarovanje odgovornosti: škoda
zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb. Vlomsko zavarovanje: za
odnesene stvari, uničene ali poškodovane
pri vlomu ali ropu ali poskusu. Zavarovanje
stekla: lom ali razbitje na 1. riziko. Zavarovanje računalnikov: uničenje ali poškodovanje.
Sklop št.: B.
2) Kratek opis: zavarovanje premoženja
vzgojno varstvenih organizacij:
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla.
3) Obseg ali količina: enako kot pri sklopu A za požarno in vlomsko zavarovanje in
zavarovanje stekla.
Sklop št.: C.
2) Kratek opis: zavarovanje ostalega premoženja:

– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla.
3) Obseg ali količina: enako kot v sklopu
A za požarno, strojelomno, vlomsko zavarovanje in zavarovanje stekla in računalnikov.
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:
– požarno zavarovanje,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla,
– zavarovanje računalnikov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
premij v 12 enakih zaporednih mesečnih
obrokih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis registracije ponudnika. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave javnega naročila;
2. pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega javnega naročila;
3. pisno izjavo ponudnika, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem oziroma da ni bil pravnomočno obsojen. Dokazilo: fotokopija potrdila
ministrstva za pravosodje (Kazenska evidenca), da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki na dan oddaje ni starejše od 30
dni;
4. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave javnega naročila;
5. original potrdilo, da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti zapadle do dneva dviga
potrdila, ki ga izda pristojni davčni urad ali
drug organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež in ki na dan oddaje ne sme biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
z veljavnostjo do 60 dni po odločitvi o izbiri
najugodnejše ponudbe;
2. obrazec BON – 2, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni imel blokiranega računa, pri čemer le-ta ne sme biti
starejši od 30 dni od objave tega javnega
naročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podatki o referencah ponudnika za že
izvedene storitve s področja, ki je predmet
tega javnega naročila.
Kolikor ponudbi niso priložena dokazila
in potrdila pod točkami III.2.1.1), III.2.1.2) in
III.2.1.3), ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba izloči.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 13/00, 91/99,
12/01, sklep 131/00-11, 21/02, 52/02, 91/02,
29/03, odl. US U-I-131/00-22, 50/04, 65/04,
sklep US U-I-300/02-31).
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:
B1) spodaj navedena merila:
– višina premije – 80 točk,
– čas, potreben za izplačilo odškodnine
– 10 točk,
– certiﬁkat kakovosti ISO 9001 – 5 točk,
– revizorsko mnenje – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 12. 2004, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek in način
plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa) na transakcijski
račun št. 01211-0100002855, sklic na št. 28
75108-60007141998-60000004. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, obvezen sklic).
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: 4 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje, člani komisije po sklepu o imenovanju št. JN –
05/2004 TJ.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2004
ob 9. uri, Mestna občina Celje – v Spodnji
stranski dvorani Narodnega doma; Trg celjskih knezov 9, Celje.
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: 29. 10. 2004.
Mestna občina Celje,
Oddelek za ﬁnance in gospodarstvo,
Služba za upravljanje s premoženjem
Ob-29972/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Ledina, kontaktna oseba: Bartol Irma,
Čufarjeva 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-82-40,
01/230-82-47,
faks
01/230-82-53, elektronska pošta: irma.bartol@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: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev čiščenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Ledina, Čufarjeva
14, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje 2472 m2 notranjih talnih površin in
343 m2 teras.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2006.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo za dobo 24 mesecev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku;
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
– izjava ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom;
– dokazila za ugotavljanje ﬁnančne sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– navedba tehnične opreme in izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
– seznam najvažnejših opravljenih storitev s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih treh letih, z najmanj tremi strokovnimi priporočili ali kopijami sklenjenih pogodb
v prilogi;
– izjava o kakovosti storitev;
– opis tehnologije čiščenja;
– navedba ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in nadzor kakovosti;
– izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisa;
– izjava ponudnika o seznanjanju naročnika o novostih s področja tehnologije čiščenja;
– izjava ponudnika v zvezi z razpisno dokumentacijo.
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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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 12. 2004, cena:
15.000 SIT z DDV pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na podračun EZR
01261 6000000476 z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 12. 2004, do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, prisotni so lahko vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 12. 2004
ob 12. uri, Pedagoška soba vrtca Ledina.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: za ogled se je
možno dogovoriti s kontaktno osebo naročnika skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Vrtec Ledina
Št. 110-1/2004
Ob-29975/04
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: Ivan Sečkar, univ. dipl.
inž. grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/30-68-221,
faks
01/30-68-312, elektronska pošta: ivan.seckar@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-253,
faks 01/30-68-206, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava PGD, PZI rekonstrukcije vaidukta
Verd, odsek 0653 VA 143 – levi in odsek
0053 VA 144 – desni.
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: konec 3. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,100.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS,
d.d. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila, v zadnjih treh letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00446.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2004.
Cena: 7.000 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
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inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 21. 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: 29. 10. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 404-08-536/2004-2
Ob-29977/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11,
01/230-52-25,
faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, dodatne informacije –
vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-25-86,
01/471-23-48,
faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.
purkat@mors.si in dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si in dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 328/2004 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba avtobusnih prevozov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe: lokacije po
Sloveniji in Evropi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
avtobusnih prevozov po celi Sloveniji in
Evropi (BiH, Avstrija, Francija, Italija, Madžarska…).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklepala za obdobje dveh let – 24 mesecev.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 500.000 SIT, izjavo banke o
izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izbrani ponudnik bo
moral priložiti naročniku v 10 dneh po sklenitvi pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 700.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
uradnem prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
– da ima veljavno Licenco za opravljanje
mednarodnih prevozov potnikov.
V primeru, da izbranemu ponudniku licenca preteče v času veljavnosti pogodbe,
se izbrani ponudnik zavezuje, da bo pridobil
novo licenco in jo še pred potekom stare,
predložil naročniku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanega po 30. 6. 2004 ali
– fotokopija BON – 1/P izdanega po
30. 6. 2004 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanega po 30. 6. 2004.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
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Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
ﬁnančno in poslovno sposobnost dokazati,
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.
III.2.1.3)
Tehnične
in
kadrovske
sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
2. da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
kvalitetno izvedbo posamezne storitve doma
in v tujini (dokazilo: podpisana Izjava o
zagotavljanju pogojev in tehnične ter
kadrovske ustreznosti glede na zahteve
naročnika),
– ponudnik mora biti sposoben istočasno
izvesti vsaj pet storitev na različne relacije
na območju Evrope (dokazilo: podpisana
Izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične
ter kadrovske ustreznosti glede na zahteve
naročnika),
– ponudnik
mora
zagotavljati
pravočasnost izvedbe storitve na zahtevani
relaciji skladno z zahtevo naročnika
(dokazilo: podpisana izjava o zagotavljanju
pogojev in tehnične ter kadrovske ustreznosti
glede na zahteve naročnika),
– ponudnik mora zagotoviti vsaj 24-urni
odzivni čas, za neplanirana nujna naročila
naročnika pa vsaj 5-urni odzivni čas
(dokazilo: podpisana Izjava o zagotavljanju
pogojev in tehnične ter kadrovske ustreznosti
glede na zahteve naročnika),
– ponudnik mora od maja do septembra
zagotoviti izvedbo prevozov v klimatiziranih
avtobusih (dokazilo: podpisana Izjava o
zagotavljanju pogojev in tehnične ter
kadrovske ustreznosti glede na zahteve
naročnika),
– ponudnik mora v času sejma Sodobna
vojska v Gornji Radgoni, predvidoma v
mesecu septembru ali oktobru, zagotoviti
(lahko tudi s pomočjo podizvajalcev) 2 dni
ca. 100 avtobusov na dan. Naročnik bo
potrebe sporočil vsaj 1 teden pred izvedbo
prevoza (dokazilo: podpisana Izjava o
zagotavljanju pogojev in tehnične ter
kadrovske ustreznosti glede na zahteve
naročnika),
– ponudnik mora opravljati storitve v
skladu z Zakonom o varnosti cestnega
prometa in Zakonom o prevoznih pogodbah
v cestnem prometu (dokazilo: podpisana
izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične
ter kadrovske ustreznosti glede na zahteve
naročnika),
– ponudnik mora razpolagati (lahko tudi
s pomočjo podizvajalcev) z minimalno 30
avtobusov, s kapaciteto od 49 do 54 oseb
(dokazilo: fotokopije Licenc za posamezna
vozila);
3. da potrdi veljavnost ponudbe in roke
plačil;
4. da ima priloženo, podpisano in
žigosano garancijo za resnost ponudbe;
5. da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano izjavo banke o izdaji bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti;
6. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
7. da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe;
8. da ima izpolnjeno, podpisano in
žigosano ponudbo – cene.

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.
– dnevni najem – 70 točk,
– kilometrina – 30 točk.
V primeru, da več ponudnikov doseže
enako število točk, se izbere ponudnik, ki
ima nižjo ceno dnevnega najema.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu
določil
naročnik:
404-08-536/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 12. 2004, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa
MORS
328/2004-ODP)
na
transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti
dokumentacijo
o
vplačilu
(vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne
dokumentacije po elektronski pošti se ne
zahteva plačila razpisne dokumentacije.
Zahtevo za razpisno dokumentacijo po
elektronski pošti ponudnik naslovi na
elektronski naslov, ki mora vsebovati
naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika s številko faksa, št.
javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega
se
posreduje
razpisna
dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati
elementov razpisne dokumentacije, ki se
nanašajo na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 8. 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 eventuelne sklenitve posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 12. 2004
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Urad za
logistiko Kardeljeva pl. 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 29. 10. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-29981/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Simon Štukelj, inž. kom., Podbevškova
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ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-568, faks 07/39-32-509, elektronska pošta: simon.stukelj@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1) Opis: čiščenje in vzdrževanje javnih
površin.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– čiščenje javnih površin,
– izvajanje zimske službe na javnih
površinah v Mestni občini Novo mesto,
– vzdrževanje vodnjakov na Glavnem
trgu in Novem trgu v Novem mestu ter
spominskih obeležij v mestnem središču.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Novo
mesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 90.03.13.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg
Čiščenje javnih površin:
– ročno čiščenje cestišč, dnevno čiščenje, 5.545 m2,
– ročno čiščenje pločnikov in parkirnih
prostorov, čiščenje 1x tedensko, skupaj
36.099 m2,
– strojno – ročno mokro čiščenje stopnišč in podestov na Novem trgu, 9 mesecev/
leto, 610 m2 granitnih tlakovcev,
– spomladansko čiščenje sipine, 200 ur,
– ročno čiščenje javnih površin v lokalnih
središčih,
v
Straži,
1x
tedensko,
8 mesecev/leto, 3.440 m2,
– ročno čiščenje javnih površin, dežurstvo ob nedeljah in praznikih, 320 ur,
– praznjenje
koškov
za
smeti,
120 koš/dan,
– prevozi delavcev, orodja in materialov,
vozilo do 3 tone, 500 ur/leto.
Izvajanje zimske službe na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto:
– odstranjevanje snega, čiščenje snega,
dežurna služba, 4 mesece letno.
Vzdrževanje vodnjakov na Glavnem trgu
in Novem trgu v Novem mestu ter spominskih obeležij v mestnem središču:
– zapiranje, odpiranje ter tedensko čiščenje vodnjakov, 7 mesecev/ leto, 250 ur,
– prevozi delavcev, orodja in materialov,
vozilo do 3 tone, 16 ur/leto,
– čiščenje in urejanje spominskih obeležij v mestnem jedru, 100 ur/leto.
Vse navedene količine so ocenjene, zato
obstaja možnost manjšega odstopanja v izvedbeni fazi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 30 dni po izstavitvi računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano (če je potrebno): pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali 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 je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da proti ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem,
– da je ponudnik ekonomsko, ﬁnančno,
tehnično in kadrovsko usposobljen izvesti
javno naročilo,
– da ponudnik ni imel v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran
TRR,
– da je ponudnik poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracijo podjetja oziroma potrdilo o
vpisu v register podjetnikov, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je premet razpisa;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in
ki izkazuje, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
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. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri
sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
– dokazilo o tem, da proti ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za
pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– obrazci BON1, BON2 oziroma BON3
ali povprečno stanje sredstev TRR za zadnje tri mesece za samostojne podjetnike;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– potrdilo banke da ponudnik ni imel v
zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa blokiran TRR;
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik knjigovodsko
izkazano, da je poravnal vse zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrjene reference (vsaj 1) o kvalitetno
opravljenih delih, s področja ponujenih tovrstnih del, izdanih s strani naročnikov, ne
starejše od zadnjih petih let (leto 2003,
2002, 2001, 2000 in 1999), skupna vrednost del navedenih v referencah mora presegati 10,000.000 SIT brez DDV v enem
letu;
– seznam kadrov in kadrovske strukture
zaposlenih;
– navedba osnovnih sredstev in opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago in storitve
Ob-30059/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo in instalacijo računalniške strežniške opreme, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 117 z dne
29. 10. 2004, Št. 006396, Ob-29105/04,
zaradi napake pri sestavljanju objave
JN/14/2004/UD-ST, objavljamo naslednji
popravek:
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: letni prihodek
ponudnika v letu 2003 mora biti večji kot
500,000.000 SIT.
Rok za sprejemanje ponudb se zaradi
tega podaljša na 15. 11. 2004 do 14. ure.
Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti do 15. 11. 2004. Spremeni se tudi datum odpiranja ponudb, ki je 16. 11. 2004 ob
12. uri.
Geoplin d.o.o. Ljubljana

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 29. 11. 2004 po
predhodnem naročilu po telefonu, faksu ali
el. pošti.
Cena: 5.000 SIT, valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: poravnava stroškov razpisne dokumentacije z virmanom na
TRR št. 03150-1000002272 pri SKB Banki
d.d., s pripisom ''Plačilo RD-čiščenje in vzdrževanje javnih površin''.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov, ostali v okviru prostorskih zmožnosti.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2004
ob 11. uri, Komunala Novo mesto, SRI, Podbevškova 12, Novo mesto.
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: 27. 10. 2004.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Blago
Ob-29546/04
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: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava lesa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
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: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v vi-
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šini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: ponudba mora biti izdelana
v skladu s pogoji razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 12. 2004.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo
na
transakcijski
račun
številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešek vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 12. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 12. 2004
ob 9.15, Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 29/4494/2004
Ob-29796/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna
oseba: Andrej Ribič, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-27-02, elektronska poš-

ta: Andrej.Ribič@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Dejana Kneževič, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/
474-27-41, faks ++386/1/474-27-02, elektronska pošta: Dejana.knezevic@eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 148/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova sekundarnih sistemov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kraj izvedbe bo natančno določen v II. fazi
omejenega postopka.
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: skladno
z razpisno dokumentacijo (za I. fazo omejenega postopka).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila ali
konec: 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
I. fazi niso zahtevana.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj 45
dni od dneva prevzema blaga in storitev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih prijaviteljev bo naročnik z izbrano skupino prijaviteljev sklenil sporazum,
v tem primeru mora biti v prijavitveni dokumentaciji predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih prijaviteljev za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) 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.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Uradni list RS,
št. 39-42 z dne 23. 4. 2004, Ob-10265/04.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 148/2004.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 11. 2004.
Cena: 6.000 SIT z DDV (5.000 SIT+1.000
SIT DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila in
dejavnost 3 sklic na št. 148/2004 na TRR št.
02924-0017900956.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2004 do
9.30.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 23. 1. 2005.
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: pri javnem odpiranju prijav mora imeti predstavnik prijavitelja pisno
pooblastilo za sodelovanje pri javnem odpiranju prijav, sicer njegove morebitne pripombe ne bodo upoštevane.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje,
dvorana D.
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-30053/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d., kontaktna oseba: Željko Horvat, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-00, faks 07/481-72-50, elektronska pošta: zeljko.horvat@kostak.si, internetni naslov: http://www.kostak.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B-01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– vodovodni in kanalizacijski material,
– gradbeni material,
– delovna in zaščitna sredstva,
– pisarniški material in tiskovine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kostak, d.d., Leskovška
cesta 2a, 8270 Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: vodovodni in kanalizacijski material,
II. sklop: gradbeni material,
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III. sklop: delovna in zaščitna sredstva,
IV. sklop: pisarniški material in tiskovi-

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v prvi
fazi omejenega postopka se jamstva ne zahtevajo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačila v roku 60 dni od dneva izdaje
računa.
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, ki mora natančno opredeliti odgovornost in deleže udeležbe posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež. 2. Mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti., če je na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. 3. Ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je bil zaradi
takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen. 4. Zoper njega ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek. 5. Ponudniku ne
sme biti na katerikoli način dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika. 6. Ponudnik
mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben.
7. Mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi. 8. Mora imeti
izpolnjene obveznosti do dobaviteljev. 9. Je
sposoben izvesti naročilo ter ima proste kapacitete. 10. Ima izpolnjene vse zapadle
obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika. 2. Fotokopija potrdila, 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, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika (potrdilo
Ministrstva za pravosodje) ter izjava ponudnika. 3. Potrdilo izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika ter izjava
ponudnika, da poslovanje ne vodi izredna
uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Obrazca BON 1/P in BON 2 ne starejša od 60 dni, lahko fotokopija.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrjene izjave, izdane s strani končnih naročnikov o kvalitetni in pravočasni
izpolnitvi pogodbenih obveznosti v zadnji
treh letih. 2. Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme. 3. Izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije kadrov ponudnika.
4. Podpisana izjava o prostih kapacitetah
in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
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5. Podpisana izjava, da bo za dobavljeno
blago priložil dokumentacijo, ki jo zahteva
zakonodaja.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: najmanj 5, največ
20.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: B-01/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 11. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 003155-1000187879 pri
SKB d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 11. 2004 ali 20 dni
od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 31. 3. 2005.
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: v prvi fazi omejenega postopka odpiranje ponudb ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Kostak,
komunalno stavbno podjetje, d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-29436/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Ivan Bürgermeister, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija, tel. 02/545-91-00, faks 02/545-91-01,
elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: nakup kompaktorja za
potrebe odlagališča nenevarnih odpadkov v Puconcih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 75%,
– reference ponudnika – 5%,
– garancijski rok – 5%,
– pogarancijsko vzdrževanje – 5%,
– rok dobave – 5%,
– rok plačila – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: MAG Intertrade d.o.o.,
kontaktna oseba: Primož Trontelj, Brnčičeva
ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče, Sloveni-

ja, tel. 01/568-06-40, faks 01/561-16-82,
elektronska pošta: info mag-intertrade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 72,143.433 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 88 z dne 13. 8. 2003,
Ob-21819/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Občina Puconci
Ob-29537/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.00.00.00-7, 30.00.00.00-9, dodatni predmeti:
21.12.54.00-9,
21.12.56.91-5,
30.19.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: avtomobilske pnevmatike.
II.5) Kratek opis: avtomobilske pnevmatike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 90 točk,
– popust na cene iz veljavnega cenika
– 10 točk.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-16496/04 z dne 18. 6. 2004.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbora, ker je prejel same nepravilne, nesprejemljive in neprimerne ponudbe. Naročnik je nadaljeval naročilo s postopkom s
pogajanji po 20. členu ZJN-1 z obema ponudnikoma Sava trade d.d. in Petrol d.d.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-29538/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.00.00.00-7, 30.00.00.00-9, dodatni predmeti:
21.12.54.00-9,
21.12.56.91-5,
30.19.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: avtomobilske pnevmatike.
II.5) Kratek opis: avtomobilske pnevmatike.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta Postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 90 točk,
– popust na cene iz veljavnega cenika
– 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 68/B: Sava Trade trgovina
in storitve d.d., kontaktna oseba: Bojan
Zgonc, Cesta v Mestni log 90, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-02-00, faks
01/280-03-19, elektronska pošta: bojan.
zgonc@sava-trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65,641.284,75 SIT; najnižja ponudba 65,641.284,75 SIT, najvišja
ponudba 68,671.454,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-29539/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.22.10.00-7,
dodatni
predmeti:
17.22.17.10-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vrečke za LX darila.
II.5) Kratek opis: vrečke za LX darila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,490.000 SIT brez DDV.
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. 82/B: EMMA, d.o.o., kontaktna oseba: Franc Mausser, Veličkova 43,
1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 04/537-20-00,
faks 04/537-20-20, elektronska pošta:
info@emma.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,475.000 SIT; najnižja ponudba 27,475.000 SIT, najvišja ponudba 79,815.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21023/04 z dne 30. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-29540/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: kartoni za naslavljanje.
II.5) Kratek opis: kartoni za naslavljanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT brez DDV.
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. 81/B: Lamil d.o.o.,
kontaktna oseba: Nada Lampe, Ljubljanska
67, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/893-11-77, faks 01/895-43-53, elektronska pošta: lamil@siol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,578.750 SIT; najnižja ponudba 11,578.750 SIT, najvišja ponudba 12,096.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21022/04 z dne 30. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-29541/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava polietilenske in polipropilenske folije.
II.5) Kratek opis: folija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT brez DDV.
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. 83/B: Motvoz d.d. Grosuplje, kontaktna oseba: Borut Štrubelj, Taborska 34, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/788-81-00, faks 01/788-81-56, elektronska pošta: borut.strubelj@motvoz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,380.000 SIT; najnižja ponudba 31,380.000 SIT, najvišja ponudba 32,292.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21407/04 z dne 6. 8. 2004.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-29542/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: službena obleka – dežna
obleka.
II.5) Kratek opis: dežna obleka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT brez DDV.
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. 89/B: Zavas d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,542.000 SIT; najnižja ponudba 16,542.000 SIT, najvišja ponudba 33,120.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22763/04 z dne 27. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 528/04
Ob-29565/04
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 002, 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: najem licenc.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 24/04 – najem licenc: Skupina Atlantis, d.o.o., Parmova 51,
1000 Ljubljana,
Slovenija,
faks
01/475-07-58.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,452.450 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:
6. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 61 z dne 4. 6.
2004, Ob-15010/04.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-29566/04
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) Vrsta naročnika: drugo.
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:
30.20.00.0-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: širitev UPO.
II.5) Kratek opis: dobava opreme:
računalniki, potrjevalec dokumentov,
tiskalnik stavnih lističev, tiskalnik nalepk
črtne kode, laserski čitalec črtne kode,
tiskalnik – laserski, 15'' TFT monitorji,
brezžični prenosni terminal, oprema za
POS terminal, programska oprema, komunikacijsko stikalo, prednastavitev
lastnosti opreme po naročnikovih zahtevah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 70% cena,
– 13% tehnične in funkcionalne lastnosti,
– 15% skladnost,
– 2% strokovnost – kader.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 26/B: SRC.SI d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Aberšek, Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 89,591.735 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: 26/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20300/04 z dne 23. 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: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-29567/04
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) Vrsta naročnika: drugo.
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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:
30.20.00.0-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: širitev UPO – fond za kakovost.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme, laserskih čitalcev črtne kode,
laserskih tiskalnikov in brezžičnih
prenosnih terminalov; prednastavitev
lastnosti opreme, storitve postavitve,
instalacije, konﬁguracije v UPO okolje in
test delovanja opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 70% cena,
– 13% tehnične in funkcionalne lastnosti,
– 15% skladnost,
– 2% strokovnost – kader.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 76/B: Lancom d.o.o., kontaktna oseba: Zvone Šalamun, Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/330-03-00, faks 02/330-03-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,409.314 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: 76/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20299/04 z dne 23. 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: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-29568/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.
mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava OCR čitalcev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,975.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 70% cena,
– 20% skladnost,
– 5% strokovnost – podjetje,
– 5% tehnične in funkcionalne lastnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 85/B: Tipro Keyboards
d.o.o., kontaktna oseba: Simon Rusjan,
Ljubljanska cesta 64, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/788-82-35.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,280.000 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:
5. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-12044 z dne 7. 5. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-29570/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.
mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti
Ljutomer.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 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. 86/B: Mizarstvo Krošelj
s.p., kontaktna oseba: Drago Krošelj, Dol.
Boštanj 56d, 8294 Boštanj, Slovenija, tel.
07/814-15-40, faks 07/816-21-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,889.220 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: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21782/04 z dne 13. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-29571/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: alenka.
mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene opreme na pošti
Gornja Radgona.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,230.000 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. 85/B: Mizarstvo Krošelj
s.p., kontaktna oseba: Drago Krošelj, Dol.
Boštanj 56d, 8294 Boštanj, Slovenija, tel.
07/814-15-40, faks 07/816-21-01.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,469.495 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: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21781/04 z dne 13. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 14-08-04
Ob-29804/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. Črnomelj, kontaktna oseba: Marija Kočevar, Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj,
Slovenija,
faks
07/30-61-697,
tel.
07/30-61-660, e-mail: komunala.komerciala@siol.net.
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: 14-JN-08/04.
II.5) Kratek opis: specialno komunalno
vozilo za zbiranje, stiskanje in odvoz
komunalnih odpadkov z nadgradnjo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 14-JN-08/04:
AC-Intercar d.o.o., Ljubljana, kontaktna
oseba: Marko Kryžanowski, Baragova 5,
1113 Ljubljana, Slovenija, tel. 07/33-72-231,
faks 07/33-21-411, elektronska pošta:
info@ac-intercar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki je upoštevana
(brez DDV): najnižja ponudba: 18,980.000
SIT, najvišja ponudba: 19,360.954 SIT, cena
– vrednost pogodbe: 18,980.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 14-JN-08/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 97 z dne 3. 9.
2004, Ob-23324/04.
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: 29. 10. 2004.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.
Ob-29923/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova
39, p.p. 7, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: http://www.arnes.si.

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 predmet, glavni besednjak:
32.41.31.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: usmerjevalniki 2004.
II.5) Kratek opis: nakup hrbteničnih
usmerjevalnikov in vzdrževanje ponujene opreme za nedoločen čas ter rezervni
deli za usmerjevalnik CISCO 6506.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. oceno kvalitete sestave opreme,
3. reference in kvaliﬁciranost ponudnika
na področju dobave in vzdrževanja razpisane opreme ter podpore.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: usmerjevalniki 2004: NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Dozet, Tivolska cesta 48, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-65-00, faks
01/474-65-01, elektronska pošta: prodaja@NIL.si, internetni naslov: http://www.nil.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena oprema: 34,518.053,36
SIT; vzdrževanje v garanciji (mesec):
219.436,18 SIT; vzdrževanje po izteku garancije (mesec): 134.206,39 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. 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: 30. 10. 2004.
Arnes
Ob-29924/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih, Jamova
39, p.p. 7, 1001, Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-88-77, faks 01/479-88-78, elektronska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: http://www.arnes.si/.
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 predmet, glavni besednjak:
32.41.31.00-2.
II.5) Kratek opis: nakup hrbteničnih
usmerjevalnikov in vzdrževanje ponujene opreme za nedoločen čas ter rezervni
deli za usmerjevalnik CISCO 6506.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. oceno kvalitete sestave opreme,
3. reference in kvaliﬁciranost ponudnika
na področju dobave in vzdrževanja razpisane opreme ter podpore.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-25476/04 z dne 24. 9. 2004.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je pridobil le
eno nesprejemljivo ponudbo in v skladu s
tretjim odstavkom 20. člena ZJN-1 nadaljuje
postopek po postopku s pogajanji.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 10. 2004.
Arnes
Št. 17122-08-403-67/2004/7 Ob-29935/04
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: 403-67/2004.
II.5) Kratek opis: nabava pisarniške
opreme, in sicer:
– sklop 1: kovinske omare in regali,
– sklop 2: omara za avdio video komponente,
– sklop 3: pisarniški stoli,
– sklop 4: mize, omare, predalniki,
– sklop 5: pisarniška oprema po naročilu,
– sklop 6: klimatske naprave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,208.333,33 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. 403-67/2004 (sklop 1):
Primat d.d., kontaktna oseba: Andrej Herzog, Inudstrijska ul. 22, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. +386/2/250-76-55, faks
+386/2/251-26-49,
elektronska
pošta:
uprava@primat.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 2,267.380 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. 403-67/2004 (sklopa 2 in
4): Lesnina inženiring d.d., kontaktna oseba:
Bine Kladnik, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/472-06-43, faks
+386/1/436-21-91, elektronska pošta: Bine.
Kladnik@lesnina–inženiring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,796.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Stran

7572 /

Št.

119 / 5. 11. 2004

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-67/2004 (sklop 3):
Lesnina MG oprema, kontaktna oseba: Jože
Breznik, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
+386/1/436-22-67,
faks
+386/1/436-34-41,
elektronska
pošta:
Jože.Breznik@lesnina–mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,928.000 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. 403-67/2004 (sklop 5):
Atlas Oprema d.o.o., kontaktna oseba: Gašper Urbančič, Samova 12a, 1116 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/431-40-37, faks
+386/1/431-52-73,
elektronska
pošta:
Atlas-oprema@atlas-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 593.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-67/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 70/04 z dne
28. 6. 2004, Ob-17165/04.
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: 29. 10. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija, po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-29962/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Anton Žagar,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 01/300-99-59, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: anton.zagar@dars.si, internetni naslov: http://www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.24.10.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2004-DARS.
II.5) Kratek opis: licenčna programska
oprema (sklop 1: najem, sklop 4:
nakup).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 74,100.000 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: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1: najem: Gambit
trade d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Šinkovec, Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 52,417.506,79 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2004-DARS.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 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: sklop 1: najem programske opreme se po postopku s pogajanji
brez predhodne objave odda najugodnejšemu ponudniku Gambit trade d.o.o., sklop 4
pa se ne odda po postopku s pogajanji, ker
je bila ponudba pozvanega kandidata nepravilna.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2004.
DARS d.d.
Ob-29983/04
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: Matej Skaza, 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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup računalniške strojne
opreme.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je bil nakup računalniške strojne
opreme in sicer ekonomični osebni računalniki (slop 01), ekonomični prenosni
računalniki (sklop 02), laserski tiskalniki
A4 manjši (sklop 03), laserski tiskalniki
A4 zmogljivejši (sklop 04), laserski tiskalniki A3 (sklop 05).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 107,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Ponudbe so se ocenjevale po sklopih.
Ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezen sklop je bila tista, pri kateri je bil
izračunani količnik med ceno za posamezen
sklop in drugimi merili najnižji. Merila za
sklope so bila: cena (C), stroški tiskanja
(P1), stroški tiskanja (P2), garancijska doba
za računalnike (OD1), enotna tehnologija
istega proizvajalca (OD2), PCI vgradno mesto polne velikosti (OD3), strojna in programska oprema za zaščito podatkov (OD4),
garancijska doba za laserske tiskalnike
(OD5). Za sklop 01 v ponudbi se je izračunal
količnik po naslednji formuli: K = C /(1+ OD1
+ OD2 + OD3). Za sklop 02 v ponudbi se je
izračunal količnik po naslednji formuli:
K = C /(1+ OD1 + OD2 + OD4). Za sklop 03 v
ponudbi se je izračunal količnik po naslednji
formuli: K= (C+P1)/(1 + OD2 + OD5). Za sklop
04 v ponudbi se je izračunal količnik po naslednji formuli: K= (C+P2)/(1 + OD2 + OD5).

Za sklop 05 se je izračunal količnik po naslednji formuli: K= (C+P2)/(1 + OD2 + OD5).
Merilo »stroški tiskanja (P1)« za sklop 03 je
predstavljalo ceno vseh porabljenih delov
(tonerja, grelne enote …) za izpis prvih
100.000 strani A4 pri pokritosti 5%. Merilo
»stroški tiskanja (P2)« za sklopa 04 in 05 je
predstavljalo ceno vseh porabljenih delov
(tonerja, grelne enote …) za izpis prvih
300.000 strani A4 pri pokritosti 5%. Druga
merila so imela naslednjo najvišjo možno
težo: OD1 (3%), OD2 (8%), OD3 (2%), OD4
(2%), OD5 (5%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/22-2004: Unistar
LC d.o.o., kontaktna oseba: Jure Sirena,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00, elektronska pošta: info@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,211.702,40 SIT
(vrednost sklenjene pogodbe za sklope 03,
04, 05).
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. 433-01/22-2004: Unistar
LC d.o.o., kontaktna oseba: Jure Sirena,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00, elektronska pošta: info@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 78,429.768 SIT (vrednost sklenjene pogodbe za sklopa 01 in
02).
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. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 88-90 z dne 13. 8.
2004, Ob-21693/04.
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: 29. 10. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Carinska uprava RS

Gradnje
Ob-29437/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Ivan Bürgermeister, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija, tel. 02/545-91-00, faks 02/545-91-01,
elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: izvedba zajema in sežiga odlagališčnega plina na odlagališču
za nenevarne odpadke Puconci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 75%,
– reference – 20%,
– garancijski rok – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: HIS d.o.o., kontaktna
oseba: Bojan Hrib, Vodovodna 97, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-36-37, faks
01/568-41-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40,528.260 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 7. 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-16356/04.
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: 26. 10. 2004.
Občina Puconci
Ob-29438/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dol pri Ljubljani, kontaktna oseba:
Vončina Franci, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol
pri Ljubljani, Slovenija, tel. 01/530-32-40,
faks 01/530-32-49, elektronska pošta: obcina@dol.si, internetni naslov: www.dol.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja prizidka pri
KD Dolsko.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupna ponudbena cena,
– reference,
– rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-21968/04: Cestno podjetje Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Marko
Biščak, Stolpniška 10, 1112 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-14-44, faks 01/437-30-52,
elektronska pošta: info@cpl-lj.si, internetni
naslov: www.cpl-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 55,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40407-1/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 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-219604.
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: 27. 10. 2004.
Občina Dol pri Ljubljani

Ob-29534/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: povečanje površine in pokritje dvorišča na pošti Izola.
II.5) Kratek opis: dvorišče Izola.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT brez DDV.
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. 73/G: Makro 5 Gradnje
d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Žigante, Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-56-00, faks 05/663-56-10, elektronska pošta: gradnje@makro5.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,963.481 SIT; najnižja ponudba 21,963.481 SIT, najvišja ponudba 23,542.635,17 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-18136/04 z dne 2. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-29573/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Ivo
Vrtačnik, C.9. avgusta, 1410 Zagorje ob Savi,
Slovenija, tel. 03/565-57-00, faks 03/566-40-11,
elektronska pošta: ivo.vrtacnik@zagorje.si,
internetni naslov: www.zagorje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2.) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.5) Kratek opis: izgradnja javnega
kanalizacijskega omrežja in dveh PBMV
objektov.
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. 353-125/2004:
SGP Zasavje Trbovlje d.d., kontaktna oseba: Marjan Prosenc, Savinjska cesta 15,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/565-35-50,
faks 03/565-35-80, elektronska pošta: sgp.
zasavje@siol.net.
V.1.2)Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi,ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 179,431.126,10 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost,da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
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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:
23. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradne objave, št. 88-90 z dne
13. 8. 2004, Ob-21671/04.
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: 26. 10. 2004.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-29934/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Jernej
Menart, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/755-54-40, faks 01/755-31-03,
elektronska pošta: ro.obcina@vrhnika.si,
internetni naslov: www.vrhnika.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/02-344-04-24/2004.
II.5) Kratek opis: izgradnja povezovalne ceste med cesto v Sinjo Gorico in
bodočo industrijsko cesto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 80%,
2. reference – 10%,
3. garancija – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gradis, GP Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove
brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/541-40-83, faks 01/541-40-95, elektronska pošta: gradis@gradis-gpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez
DDV):
najnižja
ponudba
78,179.359,38 SIT, najvišja ponudba
114,676.637 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
6/02-344-04-24/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 101/2004 z dne 17. 9. 2004,
Ob-24507/04.
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: 29. 10. 2004.
Občina Vrhnika
Ob-29973/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Log d.o.o., kontaktna
oseba: Alojzija Osvald, Dobja vas 187, 2390
Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/822-39-63, faks 02/822-09-12, elektronska pošta: kplog@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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II.5) Kratek opis: dobava in montaža
plinske črpalke za sežig plinov na bakli,
dobava in montaža plinskih sond, povezava s cevovodom.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1863-187/2004: HIS d.o.o.,
kontaktna oseba: Ivan Hrženjak ml., Vodovodna 97, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-36-37, faks 01/568-41-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,492.120 SIT.
Valuta: 31. 12. 2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004,
Ob-21957/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
Ob-29974/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba:
Rajko Hovnik, Gačnikova 5, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10, faks
02/870-55-41, elektronska pošta: obcina@ravne.si, internetni naslov: www.eurosplet.
si/ravne04.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ureditev križišča na regionalni cesti R1-226, odsek 1255 v km 6+685
(priključek obrtna cona – Merkator).
II.5) Kratek opis: priključek – gradbena
dela in semaforska oprema križišča.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 85 točk,
– reference – 15 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/04: Elektrotim d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Žalig, Dobja vas
189, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija,
tel. 02/821-83-07, elektronska pošta: elektrotim@koroska.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,157.400,28 SIT; najnižja ponudba: 22,312.941,98 SIT, najvišja
ponudba: 32,156.581,16 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:
11,715.946,28 SIT, delež 48%.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 344-03-2/04-34.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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Ob-29536/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: tiskanje trženjskih materialov.
II.5) Kratek opis: tiskanje trženjskih
materialov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena za
posamezen sklop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 59/S: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00,
faks 01/422-80-95, elektronska pošta:
info@scwartz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1. sklop: cena 5,141.585,35
SIT; najnižja ponudba 5,141.585,35 SIT, najvišja ponudba 9,564.766,06 SIT; 4. sklop:
cena 944.125 SIT; najnižja ponudba 944.125
SIT, najvišja ponudba 2,371.403 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. 59/S: Graﬁka Soča d.d.,
kontaktna oseba: Ariana B. Suhadolnik, Sedejeva 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-85-00, faks 05/335-85-35, elektronska pošta: ariana@graﬁka-soča.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 2. sklop: cena 5,683.568,22
SIT; najnižja ponudba 5,683.568,22 SIT, najvišja ponudba 8,688.792,19 SIT; 3. sklop:
cena 2,400.217,58 SIT; najnižja ponudba
2,004.217,58 SIT, najvišja ponudba
5,860.228,58 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-15036/04 z dne 4. 6. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91,
elektronska
pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-55/2004.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje informacijske opreme, in sicer:
– sklop 1: strežniki:
Podsklop 1.1 BULL;
– sklop 2: delovne postaje:
Podsklop 2.1 SIEMENS;
Podsklop 2.2 NEC;
Podsklop 2.3 OLIVETTI;
– sklop 3: tiskalniki, skenerji, projektorji:
Podsklop 3.1 OKI;
Podsklop 3.2 OCRB;
– sklop 4: komunikacijska in sistemska
oprema:
Podsklop 4.1 IBM – sistemska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,660.000 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. 403-55/2004 (podsklopi: 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 in 3.2): Unistar LC
d.o.o., kontaktna oseba: Jure Sirena, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-55-04, faks +386/1/475-56-00,
elektronska pošta: jure.sirena@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 17,276.480 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. 403-55/2004 (podsklop: 4.1): ITS Intertrade Sistemi d.o.o.,
kontaktna oseba: Jure Sodin, Leskoškova
ul. 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/585-58-00, faks +386/1/524-91-36,
elektronska pošta: jure.sodin@its.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 4,894.079,46 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-55/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 61 z dne 4. 5.
2004, Ob-15317/04.
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: 28. 10. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 17122-08-403-55/2004/18 Ob-29551/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Ob-29556/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 90 z dne 13. 8. 2004,
Ob-21567/04.
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: 25. 10. 2004.
Občina Ravne na Koroškem

Storitve
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Muta, kontaktna oseba: Sašo Pavlič,
Glavni trg 17, 2366 Muta, Slovenija, tel.
02/887-96-00, faks 02/887-96-06, elektronska pošta: saso.pavlic@muta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IA6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: najem s postopnim
odkupom – leasing objekta Prizidek k
Osnovni šoli in telovadnici Muta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 468,983.179 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. 30008-3/04-04: KBM
Leasing d.o.o., kontaktna oseba: Irena Zajec,
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/229-24-88, faks 02/229-24-89,
elektronska pošta: metcuk@nkbm.si, internetni naslov: www.kbm-leasing.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 448,202.280,22 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): 257,839.636 SIT.
Delež: 57,52%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 13. 8. 2004,
Ob-21784/04.
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: 28. 10. 2004.
Občina Muta
Ob-29581/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno
letalstvo, kontaktna oseba: Bojan Dubrovnik,
tel. 02/629-29-22, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-46-00, faks
01/431-60-35, elektronska pošta: urscl@caars.si, internetni naslov: www.caa-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in postavitev radionavigacijskega sistema za instrumentalno pristajanje, Maribor RWY 33.
II.5) Kratek opis: dobava in postavitev
radionavigacijskega sistema za instrumentalno pristajanje, Maribor RWY 33.
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: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 40,
– čas dobave, namestitve in usposobitve
za delo – 20,
– programsko/strojna izvedba kontrolnega sistema ILS podpira sočasni vizualni
nadzor (meritev in prikaz na ekranu) vseh
potrebnih parametrov in hkrati omogoča
nastavitve/korekcije istih med izvajanjem letalskega umerjanja – 10.
– podaljšana garancijska doba – 10,
– 24-urna dosegljivost 7 dni v tednu – 5,
– odzivni čas za intervencije – 5 točk,
– zagotavljanje rezervnih delov – 5
točk,
– nadgradljivost sistema – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Aerotech Telub AB, Kungsorsvagen 60
Box 1004, 73226 Arboga, Sweden.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 918.080 EUR.
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: 220-10/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 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: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2004.
Ministrstvo za promet
Uprava Republike Slovenije
za civilno letalstvo
Ob-29748/04
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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.34.12.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-048/2004-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: popravilo sklopov TV
oddajnikov, vključno s potrebnim materialom in rezervnimi deli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena ure popravila,
– popust na cenik rezervnih delov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-048/2004-1L-ODP/S:
IMP Telekom d.d., kontaktna oseba: Ernest
Seilnacht, Vojkova c. 58, 1000 Ljubljana,
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Slovenija,
tel.
01/280-72-10,
faks
01/280-72-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,000.000 SIT (z
DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-048/2004-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 101 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: 27. 10. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 433-01-77/20047/4
Ob-29800/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba:
Andreja Kert, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-63-41, faks
01/369-63-49, elektronska pošta: Andreja.
kert@mf-rs.si,
internetni
naslov:
http://www.govi.si/mf/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 21.
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:
74.11.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01-77/2004.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila so odvetniške storitve in zastopanje
Republike Slovenije v arbitražnem postopku pred ICSID.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, ali
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. 433-01-77/2004: Cleary,
Gottlieb, Steen and Hamilton, kontaktna
oseba: Ms. Claudia Annacker, 41, Avenue
de Friedland, 75008 Pariz, Francija, tel.
33/1/40-74-60-00, faks 33/1/40-74-60-37.
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: 433-01-77/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2004.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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: 28. 10. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-29954/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka
cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-80-00, faks 01/520-80-06, elektronska pošta: info@ssz-slo.si, internetni naslov: www.ssz-slo.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 9.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev notranjega revidiranja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno: možnih 60 točk,
– reference: možnih 15 točk,
– oceno predstavitve postopka: možnih
25 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/2004-s: Revida d.o.o.,
kontaktna oseba: Damir Dubarič, Kumrovška 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/565-78-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,110.000 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:
21. 9. 2008.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 95 z dne 27. 8. 2004,
Ob-22772/04.
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: 29. 10. 2004.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Št. 1676/04
Ob-29982/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Viljem
Jamnik, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-14, faks
00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
v.jamnik@zord.org,
internetni
naslov:
zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 06.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
66.33.61.00-5;
dodatni
predmeti:
66.33.62.00-6, 66.33.60.00-4.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 812.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN9/04-FIN.
II.5) Kratek opis: predmet II. faze javnega naročila je zavarovanje naftnih derivatov po sklopih v skupni količini
515.680 m3 proti naslednjim rizikom:
požar, lekaža, potres, uničenje blaga,
kraja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna ocenjena vrednost naročila
znaša 337 mio 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. JN9/04-FIN: Zavarovalnica Triglav d.d., kontaktna oseba: Aleš Vuga,
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/474-72-00, faks
00386/1/230-13-93, elektronska pošta:
avuga@zav-triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 133,521.124,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 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.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2004.
ZORD Slovenija

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1847/04
Ob-29770/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 23/04.
II.5) Kratek opis: dobava tovornih vozil
z delovno platformo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 23/04: TT-TrgotehnaTrgovina, d.o.o., kontaktna oseba: Niko Ferdin, Sermin 7A, 6000 Koper, Slovenija, tel.
01/51-37-784, faks 01/51-37-799, elektronska pošta: niko.ferdin@tt-trgotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 62,820.000 SIT.
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: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 23/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
62,820.000 SIT (brez DDV), valuta: 136 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve izvor iz EGS: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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:
– skupna ponudbena vrednost (75% delež),
– preseganje osnovnih tehničnih zahtev
(10% delež),
– rok dobave (10% delež),
– rok plačila (5% delež).
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 23/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 pravilne
ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 85-87/04, z dne 6. 8. 2004, Ob-21387/04
in popravek objave v Uradnem listu RS, št.
88-90/04, z dne 13. 8. 2004, Ob-21905/04.
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: 29. 10. 2004.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1848/04
Ob-29772/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročil: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 24/04.
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II.5) Kratek opis: dobava terenskih tovornih vozil 4x4.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 24/04: Summit avto,
d.o.o., kontaktna oseba: Slavko Rus, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/25-25-255, faks 01/25-25-202, elektronska pošta: slavko.rus@summitavto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 55,010.265 SIT.
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: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 24/04
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
55,010.265 SIT (brez DDV), valuta: 60 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA):da.
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:
– skupna ponudbena vrednost (80% delež),
– rok dobave (15% delež),
– rok plačila (5% delež).
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: N 23/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 85-87/04, z dne 6. 8. 2004, Ob-21388/04
in popravek objave v Uradnem listu RS št.
88-90/04, z dne 13. 8. 2004, Ob-21905/04.
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: 29. 10. 2004.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 14/4420/2004
Ob-29797/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Janko Recer, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Janko.recer@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.

II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 169/2004.
II.5) Kratek opis: nakup licenc, vzdrževanje in osnovnega izobraževanja orodja
ARIS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 169/2004: Ids Scheer,
d.o.o., kontaktna oseba: dr. Boris Sobočan,
Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/587-47-11, faks
++386/1/587-47-12, elektronska pošta:
S@ids-scheer.si,
internetni
naslov:
www.ids-scheer.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,201.004,14 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 169.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 15,201.004,14 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 10. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-29803/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Marija Mrzel-Ljubič, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,
faks 01/474-35-32, elektronska pošta: marija.mrzel-ljubic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nadgradnja nadzornega sistema SDH in XDM omrežja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
Razlog za izbiro postopka brez predhodne objave mora biti v skladu z ustreznim
členom v direktivi o javnih gospodarskih
službah, člen 20 (2) ali člen 16:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 145/2004: Masterline
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Jamnik,
Prevale 9, 1000 Trzin, Slovenija, tel.
01/530-27-50, faks 01/530-27-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 99,025.014,90 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 145/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 77.401.000 SIT.
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:
29. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Splošni sektor
Ob-30055/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 22/04.
II.5) Kratek opis: dobava tovornih vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 22/04, sklop 1: tovorno
vozilo A: MAN Gospodarska vozila Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Rajk, Brnčičeva ulica 35, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija, tel. 01/53-09-300, faks 01/53-09-342,
elektronska pošta: tomaz.rajk@man-slo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,250.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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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. JN 22/04, sklop 2: tovorno
vozilo B: MAN Gospodarska vozila Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Rajk, Brnčičeva ulica 35, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija, tel. 01/53-09-300, faks 01/53-09-342,
elektronska pošta: tomaz.rajk@man-slo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,200.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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. JN 22/04, sklop 3: tovorno
vozilo C: MAN Gospodarska vozila Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Rajk, Brnčičeva ulica 35, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija, tel. 01/53-09-300, faks 01/53-09-342,
elektronska pošta: tomaz.rajk@man-slo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,300.000 SIT.
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: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 22/04, sklop 1:
tovorno vozilo A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
10,250.000 SIT (brez DDV). Valuta: 136 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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:
1. skupna ponudbena vrednost (70% delež),
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev
(13% delež),
3. rok dobave (12% delež),
4. rok plačila (5% delež).
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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 22/04, sklop 2:
tovorno vozilo B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
17,200.000 SIT (brez DDV). Valuta: 136 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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:
1. skupna ponudbena vrednost (70% delež),
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev
(13% delež),
3. rok dobave (12% delež),
4. rok plačila (5% delež).
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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.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 22/04, sklop 3:
tovorno vozilo C.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
18,300.000 SIT (brez DDV). Valuta: 136 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
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:
1. skupna ponudbena vrednost (70% delež),
2. preseganje osnovnih tehničnih zahtev
(13% delež),
3. rok dobave (12% delež),
4. rok plačila (5% delež).
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 22/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: tovorno vozilo A: 1 pravilna
ponudba,
– sklop 2: tovorno vozilo B: 3 ponudbe,
od tega 2 pravilni ponudbi in 1 nepravilna
ponudba,
– sklop 3: tovorno vozilo C: 3 pravilne
ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 85-87 z dne 6. 8. 2004, Ob-21386/04 in
popravek objave v Uradnem listu RS, št.
88-90 z dne 13. 8. 2004, Ob-21905/04.
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: 29. 10. 2004.
Elektro Ljubljana,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Mednarodni razpisi
Ob-29978/04
Sklep o izboru
izgradnja in posodobitev mejnega
prehoda ter objektov veterinarske,
ﬁtosanitarne in zdravstvene inšpekcije
na Mejnem prehodu Gruškovje
Slovenija
1. Številka objave: Ob-8992/04.
2. Datum objave razpisa: 9. april 2004.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: izgradnja in posodobitev mejnega

prehoda ter objektov veterinarske, ﬁtosanitarne in zdravstvene inšpekcije na mejnem
prehodu Gruškovje, št: SI 0204.02.04.
4. Pogodbena vrednost: 5,252.150,93
EUR.
5. Datum izbora: 19. oktober 2004.
6. Število prejetih ponudb: 4.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika: Primorje d.d., Vipavska cesta 3, SI –
5270 Ajdovščina.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-29979/04
Works Contract Award Notice
Construction and Upgrading of Border
Crossing, Veterinary, Phytosanitary
and Health Facilities at Gruškovje
Border Inspection Post
Slovenia
1. Publication reference: Ob-8993/04.
2. Publication date of the procurement
notice: 9th April 2004.
3. Lot number and lot title: Single lot:
Construction and Upgrading of Border
Crossing, Veterinary, Phytosanitary and
Health Facilities at Gruškovje Border Inspection Post, No SI 0204.02.04.
4. Contract value: 5,252.150,93 EUR.
5. Date of award of the contract: 19th
October 2004.
6. Number of tenders received: 4.
7. Name and address of successful tenderer: Primorje d.d., Vipavska cesta 3, SI
– 5270 Ajdovščina.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Javni razpisi
Št. 124-308/2004
Ob-29926/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 115/03-uradno prečiščeno
besedilo) objavlja
razpis pripravniških mest
za šolsko leto 2004/2005 v vrtcih
Pogoji prijave: na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke, ki iščejo prvo zaposlitev in
izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 115/03-uradno prečiščeno besedilo)
in Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96,
44/00, 78/03) ter z 2. členom Pravilnika o
pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 30/96, 54/97, 50/98,
19/02) določene pogoje za strokovnega delavca/ko v vrtcu.
Postopek prijave
Kandidati/ke za pripravništvo se prijavijo
na obrazcu DZS 1.243 – Prijavnica na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah, ki je naprodaj v knjigarnah, k prijavi pa
priložijo:
– dokazilo o izobrazbi,
– obvestilo o uspehu pri poklicni maturi,
če kandidirajo za pripravniško mesto za
opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela
pomočnika/ce vzgojitelja/ice,
– potrdilo fakultete oziroma visoke šole
o opravljenih izpitih, če kandidirajo za pri-
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pravniško mesto za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela vzgojitelja/ice predšolskih otrok ali vzgojitelja/ice predšolskih
otrok s posebnimi potrebami,
– pisno izjavo kandidata/ke, da išče prvo
zaposlitev.
Rok prijave:
– najkasneje do 30. novembra 2004 z
začetkom dela 1. februarja 2005 in
– najkasneje do 15. junija 2005 z začetkom dela 1. septembra 2005.
Razporejanje
Število pripravniških mest bo omejeno
glede na obseg proračunskih sredstev in
ﬁnančni načrt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
Pri izbiri bodo imeli/e prednost kandidati/ke z višjim študijskim oziroma šolskim
uspehom.
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih
izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu
fakultete oziroma visoke šole o opravljenih
izpitih. Kriterij šolskega uspeha temelji na
splošnem učnem uspehu, evidentiranem v
priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni
maturi.
Neustreznih in nepopolnih prijav ter prijav, ki bodo vložene po roku, ne bomo obravnavali.
Prijave s prilogami sprejema Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom
»Razpis pripravniških mest – ne odpiraj«
ter z imenom, priimkom in polnim naslovom
pošiljatelja. Za dodatna pojasnila glede razpisa pripravniških mest lahko pokličete
Meto Brank, tel. 01/478-42-15.
Kandidati bodo o izbiri in razporeditvi
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od določenega roka prijave.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Št. 124-308/2004
Ob-29927/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno
besedilo) objavlja
razpis pripravniških mest
za šolsko leto 2004/2005
1. v osnovnih šolah, osnovnih šolah s
prilagojenim programom, zavodih za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence,
2. v srednjih šolah in dijaških domovih,
ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja kot javno službo.
Pogoji prijave
Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke,
ki iščejo prvo zaposlitev in izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 –
uradno prečiščeno besedilo) in z 2. členom
Pravilnika o pripravništvu in o strokovnem
izpitu strokovnih delavcev na področju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 30/96,
54/97, 50/98 in 19/02) določene pogoje za
strokovnega delavca/ko v šoli.
Postopek prijave
Kandidati/ke za pripravniška mesta se
prijavijo na obrazcu DZS 1.243 – Prijavnica
na razpis pripravniških mest v vrtcih oziro-

ma šolah, ki je naprodaj v knjigarnah, k prijavi pa priložijo:
– dokazilo o izobrazbi,
– potrdilo fakultete oziroma visoke šole
o opravljenih izpitih in
– pisno izjavo kandidata/ke, da išče prvo
zaposlitev.
Rok prijave
– najkasneje do 30. novembra 2004 z
začetkom dela 1. februarja 2005 in
– najkasneje do 15. junija 2005 z začetkom dela 1. septembra 2005.
Razporejanje
Število pripravniških mest bo omejeno
glede na obseg proračunskih sredstev in
ﬁnančni načrt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati,
ki bodo na temelju kriterijev izbire zbrali
večje število točk, upoštevani pa bodo naslednjih kriteriji izbire:
– študijski uspeh – kriterij študijskega
uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih
nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v
priloženem potrdilu fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih, povprečna ocena pa predstavlja število točk, zbranih po
tem kriteriju,
– pedagoška študijska smer oziroma
študijska smer, za katero pedagoški študijski programi ne obstajajo – 5 točk,
– ponovna prijava – po kriteriju ponovne
prijave pridobijo 1 točko tisti kandidati, ki so
vsaj enkrat z ustrezno prijavo že kandidirali na prejšnjih razpisih pripravniških mest in
bili zavrnjeni.
Neustreznih in nepopolnih prijav ter prijav, ki bodo vložene po roku, ne bomo obravnavali.
Prijave s prilogami sprejema Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom
»Razpis pripravniških mest – Ne odpiraj«
ter z imenom, priimkom in polnim naslovom
pošiljatelja. Za dodatna pojasnila glede razpisa pripravniških mest lahko pokličete
Meto Brank, tel. 01/478-42-15.
Kandidati/ke bodo o izbiri in razporeditvi
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od določenega roka prijave.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 354-1/04
Ob-29574/04
Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola
šola, objavlja
razpis
za predavatelje višje strokovne šole,
višješolskega študijskega programa
mehatronika (VI. stopnja izobraževanja)
za naslednja predmetna področja: strokovna terminologija v tujem jeziku, poslovno sporazumevanje in vodenje, ekonomika
in menedžment podjetij, varnost in zdravje
pri delu ter varovanje okolja, tehniški predpisi in projektiranje, elektromehanski elementi in sistemi, mehatronika 1, mehatronika 2, robotski sistemi, računalniško podprte
tehnologije, informacijske tehnologije, komunikacijske tehnologije, programiranje,
meritve v mehatroniki, praktično izobraževanje.
Skladno z 92. členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 115/03), s 33. členom Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l.
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RS, št. 86/04), bo ta naziv podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede
izobrazbe skladno s Pravilnikom o strokovni izobrazbi predavateljev v izobraževalnem
programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe mehatronika (Ur. l. RS, št. 101/04)
in najmanj tri leta delovnih izkušenj ter vidne dosežke na svojem strokovnem področju skladno s Kriteriji za določitev vidnih
dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne
šole (Ur. l. RS, št. 27/96).
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8
dneh od objave na naslov: Šolski center
Ptuj, Višja strokovna šola, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj. Podrobnejše informacije
lahko dobite na tel. 02/772-44-11, Branko
Kumer, direktor ŠC Ptuj ali Robert Harb v.d.
ravnatelja Višje strokovne šole.
Šolski center Ptuj
Višja strokovna šola
Št. 114/04
Občina Šentilj objavlja

Ob-29787/04

razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje
samozaposlovanja v Občini Šentilj v
letu 2004
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika
o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Šentilj (MUV, št. 27/01), Pravilnika o
spremembah pravilnika o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Šentilj (MUV, št.
16/02), Odloka o proračunu občine Šentilj
za leto 2004 (MUV, št. 9/04).
1. Predmet razpisa
Dodelitev sredstev soﬁnanciranja za samozaposlitve (za pokrivanje zagonskih
stroškov za pričetek dejavnosti), realizirane
v letošnjem letu.
Skupni znesek razpoložljivih sredstev:
1,6 mio SIT.
Znesek sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prosilec: do 400.000 SIT.
1. Upravičenci: ﬁzične osebe, ki so bile
prijavljene kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu za zaposlovanje, Območni
službi Maribor, Urad za delo Pesnica, in so
se oziroma se bodo samozaposlile v letu
2004 kot samostojni podjetniki posamezniki, ki samostojno opravljajo gospodarsko
dejavnost kot svojo izključno dejavnost ali
kot ustanovitelji oziroma soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej družbi v rednem delovnem razmerju ali kot samozaposleni kmetje.
2. Pogoji razpisa
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so sklenili z Zavodom RS za zaposlovanje, pogodbo o samozaposlitvi ali vračilu prispevkov ali da so bili, preden so se
zaposlili, najmanj tri mesece prijavljeni kot
registrirane brezposelne osebe pri Zavodu
za zaposlovanje RS, Območni službi Maribor, Urad za delo Pesnica;
– da opravljajo dejavnost na območju
občine (poslovni sedež in poslovni prostori
morajo biti na območju Občine Šentilj);
– da imajo stalno prebivališče na območju Občine Šentilj.
Posebni pogoj: samozaposlitev mora
trajati najmanj dve leti.
Sredstva za samozaposlovanje se bodo
dodeljevale za:
– proizvodne dejavnosti,
– obrt in storitve,
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– turizem in gostinstvo,
– kmetijske dejavnosti,
– ostale gospodarske dejavnosti,
– ter za družbene dejavnosti.
3. Dokumentacija, ki jo mora upravičenec priložiti k vlogi:
a) Dokazilo o opravljanju gospodarske
dejavnosti:
– samostojni podjetnik posameznik: dokazilo o prijavi opravljanja dejavnosti pri
Davčni upravi RS, Davčni urad Maribor, Izpostava Maribor (fotokopija priglasitvenega
lista),
– ustanovitelj oziroma soustanovitelj
družbe: izpisek iz sodnega registra in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (odločba Upravne enote Pesnica),
– samozaposleni kmetje: dokazilo kmečkem zavarovanju (polno obvezno ali prostovoljno obvezno),
– v primeru zaposlitve na področju družbenih dejavnostih: odločbo pristojnega ministrstva;
b) obrtno dovoljenje (če opravljajo obrtno ali obrti podobno dejavnost);
c) dokazilo o stalnem prebivališču na
območju občine (potrdilo Upravne enote
Pesnica);
d) fotokopijo pogodbe, sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo
Maribor, Urad za delo Pesnica, in sicer: o
samozaposlitvi ali povračilu stroškov plačila
prispevkov, oziroma potrdilo Zavoda RS za
zaposlovanje, Območne službe Maribor, Urada za delo Pesnica, da je bil upravičenec,
preden se je samozaposlil, najmanj tri mesece prijavljen kot registrirana brazposelna oseba (če ni sklenil niti pogodbe o samozaposlitvi niti pogodbe o povračilu prispevkov);
e) fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje);
f) poslovni načrt;
g) izjavo o morebitni pridobitvi sredstev
iz javnih virov za ta namen.
4. Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdalje do 31. 12. 2004.
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti z
označitvijo v levem spodnjem kotu »Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati na naslov: Občina
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov.
Goricah.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane
dokumentacije oziroma ne bo ustrezala razpisnim pogojem, bo prosilec pisno obveščen s pozivom za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena,
je komisija ne bo obravnavala.
Dodatne informacije na tel. 650-62-00,
ga. Pucko ali ga. Drozg.
Občina Šentilj
Št. 114/04
Ob-29789/04
Nova kreditna banka Maribor, d.d. in Občina Šentilj razpisujeta
javni razpis
za dodelitev posojil pod ugodnejšemi
pogoji za razvoj malega gospodarstva
in turizma
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
malega gospodarstva in turizma v Občini
Šentilj (MUV, št. 4/98), Pravilnika o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev
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za pospeševanje malega gospodarstva in
turizma v Občini Šentilj (MUV, št. 16/02) in
na podlagi Odloka o proračunu občine Šentilj za leto 2004 (MUV, št. 9/04).
1. Namen razpisa
Za posojilo pod ugodnejšimi pogoji lahko zaprosijo samostojni podjetniki, mala
podjetja v zasebni ali mešani lasti, ki zaposlujejo do 50 zaposlenih delavcev, ki že
poslujejo ali na novo začenjajo dejavnost in
kmetje, ki opravljajo ali bodo opravljali dopolnilno dejavnost na kmetijah. Podjetja v
težavah niso upravičena do sredstev za pospeševanje malega gospodarstva in turizma. V skladu z mnenjem, ki ga je v skladu
s predpisi s področja državnih pomoči Občina Šentilj pridobila iz strani Ministrstva za
ﬁnance, do posojil iz tega razpisa niso upravičena podjetja v sektorju jeklarstva, premogovništva, transporta, ribištva in osnovne kmetijske dejavnosti oziroma mora za
njih občina pridobiti individualno mnenje
Sektorja za nadzor nad državnimi pomočmi.
Posojila se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– nakup, gradnja ali preureditev poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene
opreme,
– za trajna obratna sredstva za zagon
proizvodnje (dejavnosti).
Izbor za dodeljevanje posojil bo obravnavan na podlagi zahtevane dokumentacije.
Višina dodeljenih kreditov bo znašala
najmanj 1 mio SIT do praviloma največ 5
mio SIT.
2. Razpisani znesek: višina razpisanih
sredstev znaša 20,000.000 SIT.
3. Pogoji razpisa:
– posojila se bodo dodeljevala ﬁzičnim
in pravnim osebam, ki imajo sedež dejavnosti v Občini Šentilj;
– posojila se bodo dodeljevala za investicije, ki so locirane v Občini Šentilj;
– posojila se bodo dodeljevala na podlagi zahtevane dokumentacije;
– upravičenci prejmejo kredit največ do
višine kreditne sposobnosti;
– prosilec mora zagotoviti vsaj 30% lastnih sredstev;
– obrestna mera: banka bo zaračunavala za odobrene kredite obresti v višini 3,72%
nominalna, letna.
Obrestna mera je spremenljiva in se
spreminja, kolikor se spremeni temeljna obrestna mera, kot jo izračunava in objavlja
Statistični urad Republike Slovenije. Osnova za spremembo obrestne mere je temeljna obrestna mera, ki velja 1. dan tekočega
meseca. Obrestna mera se spremeni za
toliko odstotnih točk, za kolikor se spremeni
temeljna obrestna mera. Višina temeljne
obrestne mere znaša na dan objave razpisa 3,72%;
– doba odplačevanja: do pet let oziroma
glede na posamičen primer;
– moratorij: 6–12 mesecev;
– zavarovanje: z eno od veljavnih oblik
zavarovanja (zastava nepremičnin, plačilo
zavarovalne premije za samostojne podjetnike, zastavo vrednostnih papirjev, poroštvi ali drugimi ustreznimi oblikami).
S kreditojemalci bo sklenjena posebna
kreditna pogodba.
Prednost pri dodelitvi kredita bodo imeli:
– programi usklajeni z občinsko razvojno politiko,

– razvojno perspektivni podjetniški programi,
– programi, ki odpirajo nova delovna
mesta in nakazujejo dolgoročni trend rasti,
– odobreni programi samozaposlitve od
RZZ,
– programi, ki neposredno ali posredno
vplivajo na ohranjanje poseljenosti na območju Občine Šentilj,
– marketinško zanimivi proizvodi in programi,
– programi, ki so energetsko varčni in
okolje varstveno naravnani.
4. Rok za vročitev zahtevkov
Zahtevki za pridobitev sredstev se vložijo v 30 dneh po objavi razpisa.
Če se sredstva v roku ne izkoristijo, se
razpis podaljša do porabe kreditnega potenciala, vendar najkasneje do 31. 12.
2004.
Prijavne obrazce in vloge je možno dobiti in oddati na Novi KBM, d.d.
– za gospodarske družbe: Sektor naložbe, Ulica Vita Kraigherja 4, tel. 229-24-02
ali 229-24-16;
– za samostojne podjetnike: Oddelek za
poslovanje z gospodarskimi družbami in
malim gospodarstvom, tel. 238-01-69 ali
238-01-58.
Občina Šentilj
Uprava Nove KBM, d.d.
Št. 002/2004
Ob-29816/04
Na podlagi odloka o koncesiji izvajanja
gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke dejavnosti
na Mestnem pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje (Ur. l. RS, št. 112/04) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije storitev po
odprtem postopku
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje.
3. Predmet koncesije: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem
pokopališču v Celju in na pokopališču Teharje.
4. Kraj izvedbe: koncesija se oddaja za
Mestno pokopališče v Celju in za pokopališče Teharje.
5. Trajanje koncesije: Mestna občina
Celje bo podelila koncesijo za obdobje 10
let.
6. Dvig razpisne dokumentacije
a) Naslov službe kjer se lahko zahteva
razpisno dokumentacijo in dodatne informacije ter čas: razpisno dokumentacijo je
možno zahtevati od objave dalje vsak delovni dan od 9. do 11. ure na naslovu Mestna
občina Celje, Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, 3000
Celje, v tajništvu (II. nadstropje).
Dodatna pojasnila in informacije lahko
ponudniki zahtevajo le pisno na naslov
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje, oziroma po elektronski pošti na
naslov: prostor@celje.si, pod naslovom
»Pojasnilo razpisne dokumentacije – pokopališča«, vključno 5 dni pred rokom za
oddajo ponudbe.
b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred pridobitvijo razpisne
dokumentacije je ponudnik dolžan poravna-
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ti stroške razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT, ki že vključuje DDV na TRR
Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855
MOC proračun, obvezen sklic na številko
28 75108-7141009-70000104, s pripisom
»Razpisna dokumentacija za -pokopališča«
in dokazilo predložiti.
7. Predložitev ponudb
a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo vse
ponudbe, ki bodo predložene oziroma prispele najkasneje do 30. 11. 2004 do 11.
ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti na
naslov Mestna občina Celje, Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih
knezov 8, 3000 Celje, s pripisom »Javni
razpis - Ne odpiraj, podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke
in pogrebne dejavnosti«, z navedbo številke
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Kuverte morajo biti zapečatene in na hrbtni
strani opremljene z naslovom pošiljatelja.
Celotna dokumentacija mora biti speta z
vrvico, pri čemer morata biti konca vrvice
zapečatena.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 2004 ob 13. uri v sejni sobi (II. nadstropje) Oddeleka za okolje in prostor ter
komunalo Mestne občine Celje, Prešernova
27, 3000 Celje.
9. Navedba ﬁnančnih zavarovanj:
a) Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 9,000.000 SIT.
b) Bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od
vrednosti podeljene koncesije mora izbrani
ponudnik predložiti v roku 10 dni od sklenitve pogodbe.
Natančneje so zavarovanja opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
10. Pogoji ﬁnanciranja: koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje gospodarske javne službe iz najemnin za grobove,
prihodkov iz opravljenih storitev, dotacij, donacij in drugih virov.
11. Odškodnina za izvrševanje gospodarske javne službe: koncesionar je dolžan
ves čas trajanja koncesijskega razmerja
plačevati koncedentu odškodnino za izvrševanje gospodarske javne službe.
12. Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika: da je registriran kot pravna ali ﬁzična oseba za dejavnost, ki je predmet
koncesije pri pristojnem sodišču ali drugem
organu, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet podelitve koncesije, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni zoper njega uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, in če ima svoj sedež v tujini, da je poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
da je v zadnjem obdobju ustrezno izvajal
dejavnost, ki je predmet koncesije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev ﬁnančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: da je ekonom-

sko-ﬁnančno sposoben, skladno z določili
Zakona o javnih naročilih, da razpolaga z
zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi (da
ima za nedoločen čas zaposleno vsaj eno
osebo z najmanj srednjo strokovno izobrazbo za delo s strankami, da ima za nedoločen čas zaposleno vsaj eno osebo z vsaj
srednjo izobrazbo kot vodjo pokopališča ter
pogrebnih svečanosti, da ima za nedoločen
čas zaposleno najmanj eno osebo z vozniškim dovoljenjem ter opravljenim izpitom za
upravljanje s strojno mehanizacijo, da ima
za nedoločen čas zaposlene vsaj tri osebe
za opravljanje pogrebnih svečanosti ter
vzdrževanja pokopališč), da izpolnjuje tehnične pogoje (da razpolaga s primernimi
poslovnimi prostori za sprejem strank na
območju Mestne občine Celje, in to v bližini
mestnega središča, oddaljeno največ 5 km,
da ima v lasti vsaj en osebni avtomobil –
furgon s hladilnimi napravami za prevoz
pokojnikov, s tem da to vozilo ne sme biti
starejše od pet let, da ima v lasti ustrezno
vozilo za odvoz smeti s priključkom za zimsko pluženje snega-za steze in poti med
grobovi, da ima v lasti stroj za kopanje
grobnih jam, da ima v lasti škropilnico za
škropljenje poti, da ima v lasti tudi ostala
tehnična sredstva, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti).
Podrobneje so pogoji in način dokazovanja opredeljeni v razpisni dokumentaciji;
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj do 20. 1. 2005, predvideni datum
odločitve je 2. 12. 2004.
15. Merila za ocenitev ponudb: merilo,
po katerem se bo opravila izbira koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti za Mestno
pokopališče v Celju in pokopališče Teharje,
je ekonomsko najugodnejša ponudba. Kriteriji za ocenjevanje ponudb z vplivnimi deleži so:
1. koncesijska dajatev 40 točk;
2. upravljanje s pokopališčem ali s pokopališči v zadnjih petih letih najmanj tri leta
zapovrstjo glede na število grobov 25
točk;
3. število opravljenih pokopov letno v
zadnjih petih letih najmanj tri leta zapovrstjo 25 točk;
4. število zaposlenih nad minimalno zahtevo iz pogojev 5 točk,
5. tehnična opremljenost nad minimalno
zahtevo iz pogojev 5 točk.
Način uporabe navedenih kriterijev:
Višina koncesijske dajatve:
– 6,000.000 SIT in več – 40 točk,
– 5,000.000 SIT do 5,999.999 SIT – 30
točk,
– 4,000.000 SIT do 4,999.999 SIT – 20
točk,
– 3,000.000 SIT do 3,999.999 SIT – 15
točk,
– 2,000.000 SIT do 2,999.999 SIT – 10
točk,
– 1,000.000,00 SIT do 1,999.9990 SIT
– 5 točk.
2. Upravljanje s pokopališčem ali s pokopališči v zadnjih petih letih najmanj tri leta
zapovrstjo glede na število grobov:
– 2000 grobov in več – 25 točk,
– 1.500 do 1.999 grobov – 20 točk,
– 1.000 do 1.499 grobov – 15 točk,
– 500 do 999 grobov – 10 točk,
– 250 do 499 grobov – 5 točk.
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3. Število opravljenih pokopov letno v zadnjih petih letih najmanj tri leta zapovrstjo:
– 200 pokopov in več 25 točk,
– 150 do 199 pokopov 20 točk,
– 100 do 149 pokopov 15 točk,
– 50 do 99 pokopov 10 točk,
– 25 do 49 pokopov 5 točk.
4. Število zaposlenih v tej dejavnosti nad
minimalno zahtevo iz pogojev: vsak zaposlen 1 točko vendar največ do 5 točk.
5. Tehnična opremljenost nad minimalno
zahtevo iz pogojev:
– rezervni avto – furgon s hladilnimi napravami – 3 točke,
– rezervno vozilo za odvoz smeti oziroma drugo primerno tehnično sredstvo – 2
točki.
V primeru dveh ali več enakovrednih ponudb se uporabi določanje prioritetnega pomena posameznih uporabljenih meril tako,
da se izbere ponudba, ki je dosegla največ
točk pri merilu višina koncesijske dajatve,
nato upravljanje s pokopališčem ali s pokopališči v zadnjih desetih letih najmanj tri
leta zapovrstjo glede na število grobov, nadalje pri merilu število opravljenih pokopov
letno v zadnjih desetih letih najmanj tri leta
zapovrstjo, nato pri merilu število zaposlenih nad minimalno zahtevo iz pogojev. V
primeru, da se ne da opraviti izbire na opisan način, ima prednost pri izbiri dosedanji
koncesionar, v kolikor le-ta sodeluje v postopku. V kolikor slednji pogoj za izbiro ni
izpolnjen, se postopek podelitve koncesije
ponovi.
16. Datum odposlane zahteve za objavo: 29. 10. 2004
Mestna občina Celje
Ob-29575/04
Občina Radlje ob Dravi objavlja na podlagi 1. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02)
javni razpis
za zbiranje vlog za soﬁnanciranje
kulturnih programov in projektov za
leto 2005, ki jih bo občina soﬁnancirala
iz občinskega proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje naslednjih kulturnih programov in projektov na
področjih:
– literatura in sodobna teoretična misel,
– likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
– glasba in ples,
– gledališče,
– arhivska in muzejska dejavnost,
– alternativna kultura,
– ljubiteljska dejavnost.
2. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis
se lahko prijavijo društva (tudi sekcije društev), registrirana za izvajanje programov
na področju kulture, zasebniki na področju
kulture, ki so vpisani v razvid samostojnih
kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, zavodi, gospodarske
družbe in organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti s področja kulture.
3. Pogoji soﬁnanciranja:
– iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali programi po Pravilniku o vrednotenju kulturnih programov v Občini Radlje
ob Dravi;
– kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnega programa.
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4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, 2360
Radlje ob Dravi, najkasneje do 1. 12. 2004.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana po pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.
ure oddana v prostorih občine.
5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijavo na razpis;
– preglednico izvedenega programa
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program;
– program društva za leto 2005;
– ﬁnančno poročilo za leto 2004;
– kopijo potrjenega (s strani DURS) zaključnega računa za leto 2004 – dostavite
najkasneje do 15. 3. 2005.
6. Informiranje kandidatov
Zahtevane obrazce in pravilnik dobite na
občini v času uradnih ur (ponedeljek, sredo
in petek od 8. do 12. ure, sreda od 14. do
16. ure).
Predstavniki društev bodo lahko vse informacije v zvezi z izpolnjevanjem razpisne
dokumentacije dobili v sredo, 17. 11. 2004
v prostorih sejne sobe Občine Radlje ob
Dravi v času od 15. do 17. ure.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
kulture, ki bodo predložiti vse zahtevane
podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 46502-1/2004
Ob-29936/04
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru na podlagi
določil Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter
v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
objavlja
javni razpis
za prodajo komunalno opremljenih
gradbenih parcel z zbiranjem pisnih
ponudb (pisna dražba)
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru (v nadaljevanju: prodajalec).
II. Opis predmeta prodaje: komunalno
opremljena stavbna zemljišča – gradbene
parcele za individualno stanovanjsko gradnjo v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji in strokovnimi podlagami za Jagrov
breg, v Jarenini na Jagrovem bregu, v katastrski občini Jareninski Dol.
1. parc. št. 66/15, v izmeri 976 m2, prip.
vl. št. 62, k.o. Jareninski Dol;
– izklicna cena: 5,387.520 SIT;
2. parc. št. 66/16, v izmeri 649 m2, prip.
vl. št. 62 k.o. Jareninski Dol;
– izklicna cena: 4,672.800 SIT;
3. parc. št. 66/17, v izmeri 703 m2, prip.
vl. št. 62 k.o. Jareninski Dol;
– izklicna cena 5,061.600 SIT;
4. parc. št. 66/18, v izmeri 991 m2, prip.
vl. št. 62 k.o. Jareninski Dol;
– izklicna cena: 5,470.320 SIT;
5. parc. št. 66/19, v izmeri 1446 m2, prip.
vl. št. 62 k.o. Jareninski Dol;
– izklicna cena: 5.899,680 SIT;
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6. parc. št. 67/1,, v izmeri 663 m2, prip.
vl. št. 62 k.o. Jareninski Dol;
– izklicna cena: 3,978.000 SIT;
7. parc. št. 67/18, v izmeri 372 m2, prip.
vl. št. 62 k.o. Jareninski Dol;
– izklicna cena: 3,124.000 SIT.
Cene ne vsebujejo DDV.
Prodajna cena gradbene parcele predstavlja vrednost zemljišča in ne vsebuje
stroškov komunalnega prispevka (stroškov
komunalne opremljenosti zemljišča), ki ga
investitor plača v postopku pred izdajo
gradbenega dovoljenja. Gradbene parcele
so proste vseh bremen.
III. Pogoji pisne dražbe
Gradbene parcele se prodajajo po sitemu videno kupljeno.
Ponudbe lahko pošljejo ﬁzične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.
Ponudbe lahko pošljejo ﬁzične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije, in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– naslov kupca, s podatki kot so matična
številka, davčna številka in številka osebnega računa ponudnika,
– navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek.
Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe, oziroma,
– original izpisek iz sodnega registra, s
katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji, ki ne sme biti starejši od 30
dni,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno ali osebno vročiti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, v zapečateni kuverti z
oznako »ponudba za nakup nepremičnine
z oznako številke gradbene parcele, za katero se ponudba daje. Ponudnik, ki je zainteresiran za več gradbenih parcel, mora
podati ponudbo za vsako parcelo posebej.
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
22. 11. 2004 do 9. ure. Vsak ponudnik mora
pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe
položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Občine Pesnica št.
01289-0100008733 pri Banki Slovenije z
navedbo »kavcija za javno dražbo z oznako
številke gradbene parcele, za katero se
kavcija plačuje«. Plačana kavcija bo izbranim ponudnikom vračunana v ceno, drugim
pa bo brez obresti vrnjena v 8 dneh po izbiri ponudnikov. V primeru, da ponudnik, ki
je ponudbo oddal in ne želi sodelovati na
javni dražbi, lahko ponudbo umakne do
vključno 22. 11. 2004 do 9. ure. Plačana
kavcija se ponudniku vrne v 8 dneh od dneva umika ponudbe.
Javno odpiranje pisnih ponudb bo
23. 11. 2004 ob 10. uri v prostorih občine
Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, sejna
soba klet.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpiranju.
Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.
Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo

kupnine na podlagi izstavljenega računa je
8 dni od sklenitve pogodbe. Račun se poravna na račun Občine Pesnica, št.
01289-0100008733 pri Banki Slovenije.
Plačilo celotne kupnine (vključno z vsemi
stroški) v roku, ki je določen v razpisu, je
bistvena sestavina pravnega posla. Če izbrani kupec prodajne pogodbe ne sklene v
navedenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil, vplačana kavcija pa mu zapade
kot skesnina. Kavcija se zadrži tudi v primeru, da se plačilo kupnine in stroškov ne
izvede v roku, pogodba pa razdere.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in stroškov, navedenih v osmem odstavku
te točke.
Davek na dodano vrednost, stroške cenitve, sestave in overitve pogodbe in druge
stroške v zvezi z nakupom ter prenosom
lastništva plača kupec.
Vse druge informacije lahko dobijo zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
02/654-23-309, faks: 02/653-07-91, kontaktna oseba Irena Ribič Hlebec ali Vilko Fartely. Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Občina Pesnica

Javne dražbe
Št. 031-01/2004-23

Ob-30047/04

Popravek
Občina Dravograd objavlja popravek javne dražbe, objavljene v Ur. l. RS, št. 116-117
z dne 29. 10. 2004, Ob-28921/04, in sicer
popravek prvega odstavka 5. točke:
Javna dražba bo 22. 11. 2004 ob 11. uri v
sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.
Občina Dravograd
Ob-29941/04
I. Odvetniška pisarna Miro Senica & odvetniki po pooblastilu družbe Hotel Slon,
d.d., Slovenska cesta 34, Ljubljana (v nadaljevanju: zastavni upnik) zaradi poplačila
terjatve zastavnega upnika do zastavnega
dolžnika družbe DRF PLUS, d.d., -v stečaju, Dalmatinova 2, Ljubljana, z realizacijo
zastavne pravice na 60.074 delnicah družbe Sora Medvode, d.d., z oznako G, katerih
imetnik je zastavni dolžnik, na podlagi 167.
člena Stvarnopravnega zakonika razpisuje
dražbo
za prodajo paketa vrednostnih papirjev
– 60.074 navadnih (rednih) delnic
družbe Sora Medvode, d.d., ki so v
centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev vpisane z oznako
SRMG, in ki predstavljajo 35,45% delež
v kapitalu družbe
po izhodiščni izklicni ceni 145,000.000
SIT za celoten paket.
Dražba bo potekala dne 22. 11. 2004 ob
14. uri v odvetniški pisarni Miro Senica in
odvetniki, Ljubljana, Barjanska 3.
II. Omejitev upnikove obveznosti prodati delnice
Upnik ni dolžan opraviti dražbe in prodati delnic, ki so predmet dražbe:
1. če dolžnik do začetka dražbe plača
terjatev ali
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2. če tretja oseba do začetka dražbe od
upnika odkupi terjatev, zaradi poplačila katere se vodi dražba.
III. Pravila dražbe
1. Predmet prodaje
Na dražbi se prodaja samo celoten paket delnic iz I. točke tega razpisa. Delnice
se prodajajo proste zastavne pravice in drugih pravic tretjih.
2. Pogoji sodelovanja na dražbi
2.1. Na dražbi lahko sodelujejo domače
in tuje ﬁzične in pravne osebe. Udeleženec
mora pred začetkom dražbe svojo identiteto izkazati z naslednjimi listinami:
– domača pravna oseba z izpiskom iz
sodnega registra,
– tuja pravna oseba z overjenim prevodom izpiska iz registra svojega sedeža,
– domača ﬁzična oseba z osebno izkaznico ali potnim listom,
– tuja ﬁzična oseba s potnim listom.
2.2. Zastopnik oziroma pooblaščenec
dražitelja mora svojo identiteto izkazati na
način iz tretje oziroma četrte alinee točke
2.1. teh pravil. Zastopnik, ki ni korporacijski
zastopnik, mora predložiti pred začetkom
dražbe pooblastilo.
3. Varščina
3.1. Na dražbi lahko sodelujejo osebe iz
točke 2.1. teh pravil, ki pred začetkom dražbe vplačajo varščino v višini 5 odstotkov
izhodiščne izklicne cene iz I. točke tega razpisa in predložijo potrdilo o vplačilu varščine. Varščino je treba vplačati na notarski
deponacijski račun pri NLB d.d., št.
02010-025477657, odprt na ime notarja
Mira Košaka.
3.2. Vplačana varščina se ne obrestuje.
3.3. Dražitelju, ki na dražbi ne uspe, se
plačana varščina vrne v 8 dneh po koncu
dražbe. Dražitelj iz prejšnjega stavka mora
po koncu dražbe voditelju dražbe sporočiti
številko računa, na katerega naj se vrne
vplačana varščina.
3.4. Če dražitelj na dražbi uspe in ne
podpiše prodajne pogodbe v roku iz točke
5.2. teh pravil, zastavni upnik obdrži varščino.
3.5. Če dražitelj na dražbi uspe in podpiše prodajno pogodbo se varščina šteje za
aro, dano v znamenje sklenitve prodajne
pogodbe in se všteje v kupnino.
4. Način izklicevanja in korak dražbe
4.1. Dražba bo opravljena sprva kot
dražba z zniževanjem izhodiščne izklicne
cene, ko pa bo izklicna cena prvič sprejeta
se dražba nadaljuje kot dražba z zviševanjem izklicne cene. Dokler se dražba opravlja kot dražba z zniževanjem izhodiščne
izklicne cene ima zastavni upnik pravico
odstopiti od nadaljnje dražbe v katerem koli
koraku dražbe po izklicu začetne izklicne
cene.
4.2. Dražba se začne s tem, da voditelj
dražbe izkliče izhodiščno ceno iz I. točke
tega razpisa. Če nobeden od dražiteljev ne
sprejme začetne izklicne cene, se izklicna
cena zniža za 2,000.000 tolarjev. Nadaljnja
izklicna cena se niža v enakih korakih dokler
– bodisi nekdo od dražiteljev ne izjavi,
da sprejme zadnjo izklicano ceno,
– bodisi zastavni upnik ne izjavi, da odstopa od nadaljnje dražbe in se dražba s
tem zaključi.
4.3. Če posamezen dražitelj sprejme izklicano ceno, se v naslednjem koraku dražbe izklicna cena zviša za 2,000.000 tolarjev.

Nadaljnja izklicna cena se zvišuje v enakih
korakih dokler tudi po tretjem izklicu cene v
posameznem koraku ne sprejme nihče od
dražiteljev.
4.4. Če cene, izklicane v posameznem
koraku dražbe, tudi po tretjem izklicu cene
v tem koraku ne sprejme nihče od dražiteljev, na dražbi uspe dražitelj, ki je prvi sprejel izklicano ceno v enem koraku prej.
4.5. Če izklicano ceno v predzadnjem
koraku dražbe hkrati sprejme več dražiteljev, se opravi žreb z vlečenjem številk, katerih število je enako trikratniku števila dražiteljev, ki so hkrati sprejeli izklicano ceno.
V takem primeru na dražbi uspe tisti od
dražiteljev iz prejšnjega stavka, ki izvleče
najvišjo številko.
4.6. Dražba se vodi tako, da voditelj
dražbe v vsakem koraku dražbe izkliče
ceno z besedami: »Izklicujem ceno v... koraku dražbe v višini.... tolarjev«. Dražitelj
sprejme izklicno ceno z besedo: »Sprejmem«.
5. Sklenitev prodajne pogodbe
5.1. Zastavni upnik mora podpisati prodajno pogodbo iz točke 5.3. teh pravil z
dražiteljem, ki na dražbi uspe (točka 4.4.
oziroma točka 4.5. teh pravil). Pooblaščenec zastavnega upnika odvetnik Miro Senica bo dražitelju, ki je na dražbi uspel, v eni
uri po koncu dražbe v svoji odvetniški pisarni izročil besedilo z zapisom prodajne pogodbe v dveh izvodih, podpisanih s strani
zastavnega upnika.
5.2. Dražitelj, ki na dražbi uspe, mora po
koncu dražbe z zastavnim upnikom, ki ga
zastopa pooblaščenec odvetnik Miro Senica, podpisati pogodbo z vsebino, določeno
v točki 5.3. teh pravil, ki mu je predložena v
podpis v skladu s točko 5.1. teh in odvetniku Miru Senici vrniti izvod podpisanega zapisa prodajne pogodbe.
5.3. Vsebina prodajne pogodbe:
5.3.1. Predmet prodaje je paket delnic iz
I. točke tega razpisa.
5.3.2. Kupnina je enaka izklicni ceni, ki
jo je sprejel dražitelj.
5.3.3. Varščina iz točke 3.1. teh pravil se
šteje za aro, dano v znamenje sklenitve
prodajne pogodbe in se všteje v kupnino.
5.3.4. Kupec mora preostali del kupnine
(po vštetju are) plačati v roku 8 dni, šteto od
podpisa prodajne pogodbe tako, da znesek
v višini kupnine, zmanjšan za aro (varščino), deponira pri notarju Miru Košaku z nakazilom na notarski deponacijski račun iz
točke 3.1. teh pravil. Šteje se, da kupec z
deponiranjem kupnine pooblašča notarja,
da znesek kupnine izroči zastavnemu upniku, ko zastavni upnik predloži dokaz, da so
bile delnice, ki so predmet prodaje, prenesene na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev kupca.
5.3.5. Rok za plačilo kupnine je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Če kupec v
roku iz točke 5.3.4. teh pravil ne plača preostalega dela kupnine, se šteje prodajna
pogodba za razvezano in zastavni upnik
obdrži aro.
5.3.6. Zastavni upnik mora naslednji
delovni dan po tem, ko mu kupec predloži
dokaz o deponiranju kupnine (točka 5.3.4.
teh pravil) članu klirinško depotne družbe,
ki vodi račun vrednostnih papirjev, na katerem so vpisane delnice z zastavno pravico, izdati nalog za prenos delnic na račun kupca.
Odvetniška pisarna Miro Senica
in odvetniki
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Št. 015-03/04-16
Ob-29791/04
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03, 77/03) in sklepa Občinskega
sveta občine Komen št. 06202-16/04-3 z
dne 26. 10. 2004,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Štanjelu
A) Predmet javne dražbe:
Objekt nekdanje podružnične osnovne
šole Štanjel, Štanjel 63, parc. št. 912/4, poslovna stavba v izmeri 255 m2 in pripadajoča zemljišča: parc. št. 912/3, dvorišče v izmeri 1831 m2, parc. št. 913/2, travnik v
izmeri 255 m2 ter parc. št. 924/9, pašnik v
izmeri 555 m2, vse k.o. Štanjel.
Izklicna cena nepremičnin je 40,000.000
SIT. V ceni ni zajet DDV.
B) Datum, čas in kraj javne dražbe:
Javna dražba bo v torek, dne 23. 11.
2004 ob 14. uri in bo potekala v sejni sobi
upravne stavbe Občine Komen, Komen 86,
6223 Komen.
C) Pogoji javne dražbe:
1. Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku in se bo izvajala v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03).
2. Nepremičnine se prodajajo v paketu
in po načelu videno-kupljeno. Vsi stroški in
dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
3. Najnižji znesek vsakega višanja na
javni dražbi je 100.000 SIT.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe. Pred začetkom javne
dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, identiﬁkacijsko (davčno) in matično številko. Fizične osebe pa
morajo predložiti fotokopijo osebnega dokumenta, davčno številko, EMŠO in telefonsko številko. Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih oseb morajo pred začetkom javne
dražbe predložiti overjeno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe. Tuja pravna ali ﬁzična oseba mora zaradi vpisa v
zemljiško knjigo predložiti identiﬁkacijsko
številko oziroma EMŠO.
5. Vsak dražitelj mora pred začetkom
dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Komen št. 01249-0100006231. Dražitelj mora
pred začetkom dražbe predložiti tudi dokazilo o vplačilu varščine in številko računa za
primer vračila varščine.
6. Na dražbi uspe dražitelj, ki izpolnjuje
pogoje in ponudi najvišjo ceno.
7. Plačana varščina se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti v 8 dneh po
končani javni dražbi.
8. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku javne dražbe. V primeru, da uspeli dražitelj ne sklene pogodbe v roku, se mu
plačana varščina ne vrne oziroma se mu
šteje za skesnino. Kupec mora poravnati
celotno kupnino v 90 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistveni element
pravnega posla. V kolikor kupec ne poravna kupnine v roku, se pogodba šteje za
razdrto. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov bo Občina Komen
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izdala kupcu pisno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
9. Interesenti pridobijo informacije v zvezi z javno dražbo na Občini Komen, Komen
86, tel. 05/731-04-50, pri Emilu Grmek.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Komen
Št. 465-03-60/2003
Ob-29811/04
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja št. 1, 5000 Nova Gorica, objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Mestnega sveta
Mestne
občine
Nova
Gorica
št.
465-03-60/2003 z dne 21. 10. 2004
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
A) Predmet javne dražbe:
Zemljišče parc. št. 6260/1 porušen objekt
v izmeri 177 m2, vpisano v vl. št. 215 k.o.
Dornberk. Po lokacijski informaciji Oddelka
za okolje in prostor Mestne občine Nova
Gorica, št. 350-3/2003-1326 z dne 1. 12.
2003 je zemljišče opredeljeno kot poselitveno območje: območja stanovanj. Zemljišče
leži med cesto v Branik in reko Vipavo, približno 500 m pred (zahodno) Zelenim gajem.
Izklicna cena zemljišča je 704.070 SIT.
B) Pogoji javne dražbe:
1. Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Javna dražba se bo izvajala v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
2. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«. Vsi stroški in dajatve
v zvezi z prenosom lastništva bremenijo
kupca.
3. Javna dražba se bo vršila v četrtek,
dne 18. 11. 2004 ob 9. uri v stekleni dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, Nova Gorica.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe. Pred začetkom javne
dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni. Fizične osebe pa morajo predložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih
oseb morajo pred začetkom javne dražbe
predložiti neomejeno specialno pooblastilo,
ki se nanaša na predmet javne dražbe. Tuja
pravna ali ﬁzična oseba mora zaradi vpisa
v zemljiško knjigo predložiti identiﬁkacijsko
številko oziroma EMŠO.
5. Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Nova Gorica št. 01284-0100014022,
sklic 28 75833-7221002-2004. Dražitelj
mora pred pričetkom dražbe predložiti dokazilo o vplačilu varščine.
6. Znesek vsakega višanja na dražbi je
50.000 SIT.
7. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
8. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
9. Uspelemu dražitelju se plačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
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dražbi niso uspeli, se varščina brez obresti
vrne v 8 dneh po končani javni dražbi.
10. Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe pri čemer je plačilo
celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe. Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh
po podpisu pogodbe. V primeru, da izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu
vplačana varščina ne vrne.
11. Komisija za izvedbo postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem v lasti
Mestne občine Nova Gorica lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
12. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobijo interesenti na Mestni občini
Nova Gorica, Trg E. Kardelja, soba 23/I ali
na tel. 05/33-50-167.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 85/04
Ob-29928/04
Na podlagi 31. sklepa 19. redne seje
Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne
25. 10. 2004, Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči (MUV št. 31/97, 13/98,
13/01) in 5. člena Statuta Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, za
Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska
ulica 7, 2000 Maribor razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
A) Zemljišče parc. št. 127/2, v izmeri
340 m2, prip. vl. št. 875 k.o. Studenci, v lasti
Mestne občine Maribor, leži ob Občinski
ulici. Po lokacijski informaciji Zavoda za
prostorsko
načrtovanje
št.
35010/00617/2004 0902 SV, z dne 4. 10.
2004 je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na 5,330.663,30 SIT. V ceni
ni zajet 20% DDV.
Zemljišče parc. št. 127/2 k.o. Studenci
se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena je 5,330.663,30
SIT.
B) Zemljišče parc. št. 127/1, v izmeri
153 m2, prip. vl. št. 875 k.o. Studenci, v lasti
Mestne občine Maribor, leži ob Občinski
ulici. Po lokacijski informaciji Zavoda za
prostorsko
načrtovanje
štev.
35010/00617/2004 0902 SV, z dne 4. 10.
2004 je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na
2,558.400 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišče parc. št. 127/1 k.o. Studenci
se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena je 2,558.400 SIT.
C) Zemljišče parc. št. 279, v izmeri
141 m2, prip. v seznam 10 k.o. Celestrina,
v lasti Mestne občine Maribor in predstavlja
zaokrožitev lastnikove gradbene celote. Po
lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko
načrtovanje štev. 35010/0000047/2004
0902 SV, z dne 9. 7. 2004 je nepremičnina
opredeljena kot stavbno zemljišče.

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na
559.912 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišče parc. št. 279 k.o. Celestrina
se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena je 559.912 SIT.
D) Zemljišče parc. št. 546, v izmeri
475 m2, prip. vl. št. 1328 k.o. Tezno v lasti
Mestne občine Maribor, leži med Ptujsko
cesto in Prvomajsko ulico. Za predmetno
območje je sprejet Zazidalni načrt za širše
območje Ptujske ceste, ki določa način
možne pozidave. Po lokacijski informaciji
Zavoda za prostorsko načrtovanje štev.
35010/00423/2004 0902 MC, z dne 10. 5.
2004 je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino skupaj s komunalnim prispevkom ovrednotil na
7,802.775 SIT. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišče parc. št. 546 k.o. Tezno se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena je 7,802.775 SIT.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Dražbo vodi predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri NKBM
d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od
30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali ﬁzična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo, predložiti enolično identiﬁkacijsko številko oziroma
EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe. Morebitne ugovore reši voditelj
dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03).
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v
torek 30. 11. 2004 ob 9 uri.
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6. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
7. Sklenitev pogodbe: uspeli dražitelj
mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v mesecu dni po zaključku javne dražbe.
Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po
podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine
je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če
dražitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa.V takšnem primeru prodajalec
zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže
plačati kupnino, 20% DDV in stroške Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči v zvezi s pripravo pogodbe.
9. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe
postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite
na tel. št. 02/22-01-423 ali 02/22-01-554.
Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o. Maribor
Št. 0690-21/2004-8
Ob-29939/04
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi določil Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B) ter v skladu z določili
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
in Programa prodaje stvarnega premoženja
Mestne občine Ljubljana za leto 2004
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
2.1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče v lasti Mestne občine Ljubljana za gradnjo poslovno – garažne hiše »Šarabon« z
gradbenim dovoljenjem:
– zemljišče parc. št. 348/1, 348/2, 348/3,
348/4, 348/5, 348/6, 348/10, vse k.o. Šentpeter, v izmeri 3.108 m2, ki je v območju
urejanja z oznako CI 6/11 – Univerzitetni
Klinični center, funkcionalna enota 5;
– na zemljišču je v skladu z veljavnimi
PUP možna gradnja poslovno – garažne
hiše »Šarabon«;
– zemljišča so naprodaj izključno kot celota.
Izklicna cena: 407,189.000 SIT.
V ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki ga plača kupec.
Najnižji znesek za katerega je možno
višati izklicno ceno je 5,000.000 SIT.
2.2. Predmet prodaje so poslovni prostori (lokali in kioski), zgrajeni do III. gradbene faze, ki se nahajajo v podhodu pod Kržičevo ulico v Ljubljani, k.o. Bežigrad, in so v
lasti Mestne občine Ljubljana.

2.2.1. Poslovni prostor št. 1 v izmeri
49,10 m2, identiﬁkacijska številka stavbe
3582, k.o. Bežigrad, ki ni vpisana v etažni
lastnini.
Izklicna cena: 14,196.555 SIT.
2.2.2. Poslovni prostor št. 2 v izmeri
29,34 m2, identiﬁkacijska številka stavbe
3582, k.o. Bežigrad, ki ni vpisana v etažni
lastnini
Izklicna cena: 8,483.240 SIT.
2.2.3. Poslovni prostor št. 3 v izmeri
35,10 m2, identiﬁkacijska številka stavbe
3582, k.o. Bežigrad, ki ni vpisana v etažni
lastnini.
Izklicna cena: 10,148.660 SIT.
2.2.4. Poslovni prostor št. 4 v izmeri
39,71 m2, identiﬁkacijska številka stavbe
3582, k.o. Bežigrad, ki ni vpisana v etažni
lastnini.
Izklicna cena: 11,481.570 SIT.
2.2.5. Kiosk št. 1 v izmeri 12,45 m2,
identiﬁkacijska številka stavbe 3582, k.o.
Bežigrad, ki ni vpisana v etažni lastnini.
Izklicna cena: 3,599.740 SIT.
2.2.6. Kiosk št. 2 v izmeri 11,81 m2, identiﬁkacijska številka stavbe 3582, k.o. Bežigrad, ki ni vpisana v etažni lastnini.
Izklicna cena: 3,414.690 SIT.
2.2.7. Kiosk št. 3 v izmeri 11,75 m2, identiﬁkacijska številka stavbe 3582, k.o. Bežigrad, ki ni vpisana v etažni lastnini.
Izklicna cena: 3,397.340 SIT.
2.2.8. Kiosk št. 4 v izmeri 11,84 m2, identiﬁkacijska številka stavbe 3582, k.o. Bežigrad, ki ni vpisana v etažni lastnini.
Izklicna cena: 3,423.365 SIT.
Cena pri predmetih prodaje od točke
2.2.1. do vključno točke 2.2.8. ne vključuje
DPN (davka na promet z nepremičninami),
ki ga plača kupec.
Najnižji znesek, za katerega je možno
višati izklicno ceno pri predmetih prodaje od
točke 2.2.1. do vključno točke 2.2.4, je
1,000.000 SIT, pri predmetih prodaje od
točke 2.2.5. do vključno 2.2.8. pa 500.000
SIT.
3. Vrste pravnih poslov, ki so predmet
dražbe: nepremičnine opisane v 2. točki te
objave so predmet prodaje na javni dražbi.
Prodajna pogodba mora biti sklenjena v
roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Če
uspeli dražitelj v določenem roku ne sklene
pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa, ponudnik pa zadrži njegovo kavcijo.
4. Način plačila kupnine: kupnina se
mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št. 01261-0100000114 MOL izvrševanje
proračuna, sklic za predmet prodaje: pod
točko 2.1. na številko 007-19000, pod točkami 2.2.1. do 2.2.8 na številko
000-19000.
5. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
6. Javna dražba bo potekala dne
22. novembra 2004 v Klubu 15 na Magistratu, Mestni trg, Ljubljana s pričetkom ob
13. uri za predmet prodaje pod točko 2.1. in
s pričetkom ob 14. uri za predmete prodaje
pod točkami 2.2.1 do 2.2.8.
Interesenti se morajo pred pričetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 11. točke
te objave.
7. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne
dražbe vplačati kavcijo v višini 10% izklicne
cene na podračun enotnega zakladniškega
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računa Mestne občine Ljubljana št.
01261-0100000114 MOL izvrševanje proračuna: za predmet prodaje pod točko 2.1.
sklic na številko: 201006 z navedbo: »Plačilo kavcije za javno dražbo nepremičnine
Šarabon«; za predmete prodaje pod točkami 2.2.1. do 2.2.8., sklic na številko: 201006
z navedbo: »Plačilo kavcije za javno dražbo
nepremičnin podhod Kržičeva ulica«.
8. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v
roku 15 dni od dneva dražbe.
9. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na
Mestni občini Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči: za nepremičnino pod
točko 2.1. na tel. 01/306–48–40 (Lidija Srša
Janušič), za nepremičnine pod točkami
2.2.1. do 2.2.8. na tel. 01/306-48-48 (Maja
Kač) oziroma 01/306-48-46 (Jasna Marinčič). Za vpogled v razpisno dokumentacijo
se lahko interesenti predhodno najavijo na
tel. 01/306-48-30 (Vera Švajger).
10. Županja Mestne občine Ljubljana
oziroma Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana s soglasjem županje si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek
prodaje ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
11. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji ter ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Pravne osebe in samostojni podjetniki morajo pred pričetkom dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list, ki ne
sme biti starejši od 30 dni, in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ﬁzične osebe pa
potrdilo o državljanstvu in veljaven osebni
dokument (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavcije (original) in priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila kavcije.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
javne dražbe predložiti pisno, notarsko
overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe.
12. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
Kupec poravna DDV oziroma DPN ter
vse druge dajatve in stroške, povezane s
prenosom nepremičnine.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
Komisija za pridobivanje in razpolaganje
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana bo javno dražbo izvedla v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03).
Mestna občina Ljubljana
Ob-29940/04
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepov Občinskega
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sveta občine Postojna št. 03201-1/2004 z
dne 26. 10. 2004 ter 40. člena 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 nepremičnin in osebnega
avtomobila
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. v k.o. Strane, vl. št. 62: parc. št.
1511/1 sadovnjak 3. razred v izmeri 865 m2
za gradnjo skladno z veljavnimi prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti Občine Postojna ter ostalimi veljavnimi zakonskimi in
podzakonskimi akti, ki urejajo to področje;
izklicna cena: 1,010.000 SIT,
2. v k.o. Razdrto, vl. št. 436: parc. št.
45/1 travnik 4. razred v izmeri 1309 m2 in
pašnik 2. razred v izmeri 1309 m2 za gradnjo skladno z veljavnimi prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti Občine Postojna
ter ostalimi veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje; izklicna
cena: 4,900.000 SIT,
3. v k.o. Slavina, vl. št. 133: parc. št. 936
njiva 4. razred v izmeri 1461 m2; izklicna
cena: 5,087.933 SIT,
4. v k.o. Slavina, vl. št. 712: parc. št.
972/1 travnik 6. razred v izmeri 4153 m2 in
pašnik 2. razred v izmeri 500 m2; izklicna
cena: 16,204.072 SIT.
Zemljišči pod 3. in 4. točko sta predvideni za gradnjo objektov, namenjenih za proizvodnjo, servise in skladišča, za komunalne dejavnosti in promet, v skladu z
veljavnimi prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti Občine Postojna ter ostalimi
veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi
akti, ki urejajo to področje.
5. v k.o. Postojna, vl. št. 283: parc. št.
1315/2 travnik 2. razred v izmeri 84 m2 in
parc. št. 2717/1 cesta v izmeri 780 m2; vl.
št. 1897: parc. št. 1314/1 travnik 2. razred v
izmeri 279 m2 in parc. št. 1293/1 travnik 2.
razred v izmeri 1076 m2 ter parc. št. 2612/1
pot v izmeri 325 m2, vpisana v seznamu
XXXIII kot javno dobro, z odvzemom tega
statusa pa postane last občine. Vsa zemljišča se prodajajo skupaj za izklicno ceno:
19,550.000 SIT.
Zemljišča se nahajajo v mestu Postojna
in so skupaj s parcelami v privatni lasti glede na Odlok o ureditvenem načrtu Titova
cesta v Postojni (Ur. l. RS, št. 57/94) in
ostale veljavne zakonske in podzakonske
akte, ki urejajo to področje, opredeljena kot
zazidljiva zemljišča, ki so namenjena gradnji trgovskega centra.
– osebni avtomobil Škoda Superb 2.0 z
naslednjimi karakteristikami:
– proizvajalec: Škoda,
– tip vozila: Superb 2.0,
– gorivo: bencin,
– leto izdelave: 2002,
– št. sedežev: 5,
– oblika karoserije: limuzina,
– barva vozila: E9B,
– reg. označba: PO A2911,
– reg. označba prve registracije: Postojna,
– datum prve registracije: 16. 10. 2002,
– št. šasije: TMBDE23U939028425,
– tip motorja: AZM,
– št. motorja: 024647,
– moč motorja: 85 kW,
– delovna prostornina: 1984,
– št. homologacijske listine: A 2067184,
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– prevoženi kilometri: 25540,
– registracija: do 16. 10. 2005.
Izklicna cena avtomobila brez davka:
2,900.000 SIT.
II. Pogoji prodaje na javni dražbi
Javna dražba bo ustna. Najmanjši znesek višanja znaša 100.000 SIT. Izklicne
cene nepremičnin že vključujejo davek na
dodano vrednost.
Zemljišča so delno komunalno opremljena, investitorji jih bodo opremili sami na
lastne stroške, le-ti bodo upoštevani pri odmeri komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se investitor zaveže plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Ta se bo odmeril na podlagi veljavnih
predpisov.
Na javni dražbi dosežena cena zemljišča se zniža glede na status dražitelja (nakup zemljišča za gradnjo stanovanjskega
objekta za prvo reševanje oziroma neprimerno rešen stanovanjski problem, odpiranje novih delovnih mest) skladno s 15. a
členom Odloka o gospodarjenju s stavbnimi
zemljišči v Občini Postojna (Ur. l. RS, št.
71/00, 122/00, 84/01, 128/03).
Stroške za izpeljavo postopka pri notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega
prepisa (za nepremičnine) oziroma predpisane davčne dajatve in stroške prepisa
osebnega avtomobila, 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 osebnega avtomobila oziroma nepremičnine
(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 oziroma po prejemu obvestila občine, v primeru, da sestavi notarski zapis pogodbe notar. 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 v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Uradu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine
Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna štev. 25
– 27, ali na tel. št. 05/72-80-786; ogled lokacij je mogoč po predhodnem dogovoru;
dodatne informacije v zvezi z osebnim avtomobilom pa na tel. 05/72-80-722.
Javna dražba bo v torek, 23. 11. 2004
ob 10. uri v sejni dvorani Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230
Postojna.
Občina Postojna
Št. 464-48/2004-0507
Ob-29943/04
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 29. in 40. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na

podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba
US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98,
59/99 – odločba US RS, 70/00, 28/01 – odločba US RS, 16/02 in 51/02), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega
premoženja Občine Krško
Predmet prodaje:
1. Poslovni prostor v izmeri 52 m2 v pritličju objekta na naslovu Dalmatinova 2,
Krško, vpisanem v podvložku št. 2049/2
k.o. Krško, stoječem na zemljišču parc. št.
3959/2 – stanovanjska stavba v izmeri
364 m2, vpisanem v ZKV 2049 k.o. Krško.
2. Poslovni prostor v izmeri 29,80 m2 v
pritličju objekta na naslovu Bohoričeva 11,
Krško, stoječem na zemljišču parc. št.
2865/9 – stanovanjska stavba v izmeri
294 m2, stanovanjska stavba v izmeri
288 m2 in zelenica v izmeri 6342 m2, vpisanem v ZKV 77 k.o. Krško.
Predmeta prodaje sta zasedena z najemnikoma in sta v lasti Občine Krško.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 22. 11. 2004 z začetkom
ob 12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško.
Izklicni ceni:
– za poslovni prostor pod zaporedno št.
1 je izklicna cena 8,105.600 SIT,
– za poslovni prostor pod zaporedno št.
2 je izklicna cena 5,717.100 SIT.
Pri posameznem predmetu prodaje je v
ceni vključena tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do
vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah
in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju
do vrednosti celotnega objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
100.000 SIT za posamičen predmet prodaje.
Plačilni pogoji
S kupcem, najugodnejšim dražiteljem za
posamičen predmet prodaje, bo v roku 30
dni po zaključku javne dražbe, sklenjena
kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun prodajalca, odprt pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo kupnine
v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in ﬁzične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci,
ki
morajo
predložiti
pisno
pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo predložiti dokazila za
opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne
cene za posamičen predmet prodaje na podračun prodajalca, odprt pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu
kavcije sklicevati na posamičen predmet
prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje),
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– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in
ponudil najvišjo ceno,
– pri posamičnem predmetu prodaje ima
najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri prvi javni
dražbi,
– pri posamičnem predmetu prodaje, ki
je zaseden z najemnikom in pri katerem
najemnik ne izkoristi predkupne pravice,
imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno
pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– kupec posamičnega predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti
prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z
najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem
oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot dražitelj in kupec,
– če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana
kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju za posamičen
predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene
brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje,
– nepremičnini sta naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/49-81-279 ali tel. 07/49-81-291, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji
pri Preskar Stanislavi ali Cvelbar Kastelic
Karmen,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico
na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Krško
Št. 430-02-1/2004
Ob-30057/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
A) Objekti in zemljišča
1. Odprodaja bivše stražnice Holmec
a) poslovno stanovanjski objekt skupaj z
zemljiščem v skupni izmeri 3929 m2; parc.
št. 74/11, 76/5, 76/7 k.o. Dolga Brda;
b) objekt v najemu;
c) izklicna
cena
nepremičnine:
76,954.000 SIT.
2. Bivša stražnica Ravbarkomanda
a) parc. št. 2161/2 tri posl. st. v izmeri
361 m2, 219 m2 in 362 m2, dvorišče v izmeri 2626 m2, zelenica v izmeri 7037 m2 vse v
ZKV 2609, k.o. Postojna;
b.) izklicna
cena
nepremičnine:
37,400.000 SIT.
3. Nekdanja stražnica Sotina v Prekmurju:
a) stavbno zemljišče s parc. št. –894 v
izmeri 798 m2 in parc. št. 895 v izmeri

1610 m2 in parc. št. 896/2 njiva v izmeri
347 m2 vse v ZKV 198, k.o. Sotina;
b) izklicna cena nepremičnine: 1,465.500
SIT.
4. Nekdanja vojaška menza v vojašnici
Ribnica:
a) zemljišče s parc. št. 935/22 zelenica
v izmeri 834 m2, parc. št. 935/63 poslovna
stavba v izmeri 805 m2, parc. št. 935/64
dvorišče v izmeri 814 m2 v skupni izmeri
2453 m2 vse v ZKV 546, k.o. Ribnica;
b) izklicna
cena
nepremičnine:
18,100.000 SIT.
II. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup nepremičnin si
lahko le-te ogledajo ob predhodnem dogovoru in sicer na tel. 031/244-150 oziroma
031/244-147 od 8. do 12. ure od ponedeljka
do petka.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnin smo dosegljivi od pon.
do petka od 8. do 12. ure; na tel.
01/471-22-13.
III. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnine se odprodajo v celoti
po sistemu videno kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 300.000 SIT do 3,000.000 SIT za
100.000 SIT;
– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT za
200.000 SIT;
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT za
300.000 SIT;
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT za
400.000 SIT;
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT;
– od 12,000.000 SIT naprej za 600.000
SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da je krivda za
ne podpis pogodbe na strani dražitelja, prodajalec zadrži vplačano kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic
18 19119-7141998-24000000. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v 15 dneh
brez obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Ministrstva
za
obrambo
RS:
01100-6370191114,
sklic
18
19119-7141998-24000000, sicer je pogodba razdrta. Položena kavcija se všteje v
kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
– potrdilo iz računovodske Službe Ministrstva za obrambo RS o plačanih obvezno-
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stih iz naslova najemnin (samo za najemnike, ki kupujejo nepremičnino, ki jo
zasedajo);
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe),
– zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo na javni dražbi predložiti overjen izpisek
iz sodnega registra, njihovi pooblaščenci pa
še overjeno pooblastilo za udeležbo na
dražbi,
– osebno izkaznico,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
8. Izbira najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega ponudnika se
opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije
sprejme ponudnik obveznost pristopiti k
dražbi:
a) če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša svoje ponudbe;
d) če se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnino po navedenih pogojih.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po
izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in do
tedaj ne more odstopiti ali jo kakor koli razveljaviti.
9. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
IV. Datum, čas in kraj javne dražbe
Stanovanja, objekti in zemljišča bodo na
javni dražbi v četrtek, 25. novembra 2004
ob 10. uri.
Javna dražba bo potekala v sejni sobi,
št. 327 v 3. nadstropju Službe za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za
obrambo RS, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

Razpisi delovnih
mest
Ob-29561/04
Urad RS za varstvo konkurence, Ljubljana, Kotnikova 28, objavlja javni natečaj za
naslednje prosto delovno mesto
pripravnik/ca za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri.
Zaželeno znanje tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas 10 mesecev. Delo se bo opravljalo s
polnim delovnim časom na sedežu Urada.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
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razmerja ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in o tem, da zoper njega ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Nepopolne in prepozne vloge v izbirnem
postopku ne bodo upoštevane.
Izbrani kandidat/ka bo moral/a predložiti tudi:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom v 8 dneh
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5 v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj« in navedbo delovnega
mesta. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel 01/478-35-97.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 07.2/20
Ob-29562/04
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta
o ustanovitvi Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti razpisuje
prosta delovna mesta, in sicer:
I. Vodja Območne izpostave Radlje
ob Dravi (07-2/20).
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo najmanj višjo izobrazbo družboslovne, humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo 3 leta delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po končanem razpisnem
roku.
II. Vodja Območne izpostave Gornja
Radgona (07-2/21).
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo najmanj višjo izobrazbo
družboslovne, humanistične, ekonomske
smeri,
– da imajo 3 leta delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
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– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po končanem razpisnem
roku.
III. Samostojni strokovni svetovalec
za folklorno dejavnost v centralni strokovni službi sklada (07-2/22):
– končana visoka izobrazba družboslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– poznavanje razpisanega delovnega
področja,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,
Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh po končanem razpisnem
roku.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti

5. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo, da kandidat 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 6 mesecev (izda ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje (izda ga krajevno pristojno sodišče).
6. Pisne ponudbe z opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi na naslov: Upravno sodišče RS, Tržaška 68a, 1000 Ljubljana, z oznako »za javni natečaj – pravosodni svetnik«. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30
dneh po končanem postopku javnega natečaja.
7. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri sekretarki sodišča mag. Barbari Kobe, tel. 01/470-01-00 oziroma e-mail:
Barbara.Kobe@sodisce.si.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravno sodišče Republike Slovenije

Su 010603/2004-3
Ob-29563/04
Upravno sodišče Republike Slovenije,
Tržaška 68a, Ljubljana, objavlja prosto
uradniško delovno mesto
pravosodni svetnik.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Upravno sodišče RS, Tržaška 68a, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pravosodni svetnik (strokovni sodelavec).
Kratek opis dela: spremljanje in proučevanje sodne prakse domačih in tujih sodišč
ter domače in tuje strokovne literature, izvedba priprav za seje senatov in glavnih
obravnav ter poročanje na sejah, izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj, priprava pomembnejših poročil,
analiz in informacij ter druge naloge določene s področnimi predpisi.
3. Delo na delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: pravosodni
svetnik II, pravosodni svetnik I.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje tujega svetovnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom – urejanje besedil.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
določajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Št. 122-01/03-5-04
Ob-29576/04
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za
prestajanje kazni zapora, Dob pri Mirni,
8233 Mirna, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
svetovalec – delovni terapevt.
Delovno meso svetovalca – delovnega
terapevta je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivih svetovalec III., II. in
I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) in Zakonom o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in 2/04), morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene ali druge ustrezne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– druga znanja, veščine in sposobnosti,
ki so potrebni za uspešno opravljanje
dela,
– nekaznovanost,
– državljanstvo Republike Slovenije.
V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) lahko za delovno
mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega državnega izpita iz javne
uprave in strokovnega izpita iz upravnega
postopka, pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto državni izpit iz
javne uprave opravile najkasneje v letu dni
od imenovanja v naziv, strokovni izpit iz
upravnega postopka pa v roku 6 mesecev.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Zadnji dve dokazili lahko kandidat predloži najkasneje ob pogovoru. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidata presojala na podlagi pogovorov in
psihološkega testiranja.
Za čas opravljanja dela na delovnem
mestu svetovalca – delovnega terapevta se
javnega uslužbenca obvezno vključi v dodatno pokojninsko zavarovanje.
Delovno razmerje bo izbrani kandidat
sklenil za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in poskusnim delom 3 mesecev.
Delo bo opravljal na sedežu ZPKZ Dob pri
Mirni.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili in opisom delovnih izkušenj v osmih dneh po
objavi na naš naslov s pripisom »Javni natečaj«. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v petnajstih dneh po opravljenem postopku. Za dodatne informacije smo vam na
voljo na tel. 07/304-70-10, int. 223 (Ivica
Vitez od 8. do 15. ure).
Zavod za prestajanje kazni zapora,
Dob pri Mirni
Št. 04/1
Ob-29582/04
Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
Kočevje, objavlja prosto delovno mesto v
računovodskem sektorju:
vodjo računovodstva.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi iz delovnega
prava in pravilnika o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Javnem komunalnem podjetju Komunala Kočevje, d.o.o. in
morajo imeti:
– visoko ali višjo strokovno izobrazbo
ekonomske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
podobnih delih,
– poznavanje predpisov iz knjigovodstva, ﬁnančnega in davčnega poslovanja,
– poznavanje dela z računalnikom in računalniškimi programi.
Kandidati morajo prijavi priložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo iz delovne knjižice, za dokazovanje delovnih izkušenj,
– dokazilo o državljanstvu,
– izjava o nekaznovanosti in da ni v kazenskem postopku.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu
Komunala Kočevje, Tesarska 10, Kočevje.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenosti kandidatov, ki na podlagi
predloženih potrdil izpolnjujejo razpisne pogoje, za kandidate, ki se bodo uvrstili v ožji
izbor pa še z ustnim razgovorom in kratkim
pisnim oziroma ustnim preverjanjem poznavanja področja.
Prijave s potrebnimi dokazili pošljite na
naslov Komunala Kočevje, do.o., Tesarska
10, 1330 Kočevje – oznako »razpis« in sicer v roku osem dni po objavi.

Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 01/89 51 260 Bernardo Poje.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 212-27/2004
Ob-29583/04
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana vabi k sodelovanju
pripravnico/pripravnika
v Sektorju za izkazovanje statističnih
podatkov in metod, v Oddelku za elektronsko diseminacijo in mednarodno poročanje.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati/-ke: najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne 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 izkazovanje statističnih
podatkov in metod, v Oddelku za elektronsko diseminacijo in mednarodno poročanje.
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:
212-27/2004.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z višjo stopnjo znanja angleškega jezika,
računalniških 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
Katji Šnuderl, na tel. 01/241-51-55.
Statistični urad Republike Slovenije
Su 20/2004-17(01)
Ob-29604/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9 objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
pravosodni sodelavec (vodja vpisnika) – 1 prosto delovno mesto za nedoločen
čas.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I.
Pogoji:
– srednja (V) izobrazba družboslovne ali
administrativne smeri,
– opravljen strokovni upravni izpit in izpit
iz sodnega reda,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Posebni pogoji:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
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Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega izpita in izpita iz sodnega reda,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 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 spričevala,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– 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.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-50.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Su 20/2004-16 (01)
Ob-29605/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – 3 prosta delovna mesta za
nedoločen čas in 1 prosto delovno mesto
za določen čas (do 30. 5. 2005).
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,
– 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 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:
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– 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.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-50.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ob-29742/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana v skladu s 56. in z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02 in 2-70/04) objavlja
javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti:
št. 237 – podsekretar(ka) v Službi za
investicije – št. objave: 122-63/2004.
Delovno mesto podsekretar(ka) je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu podsekretar(ka) ali sekretar(ka).
Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu podsekretar(ka).
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave*.
št. 318 – podsekretar(ka) v Službi za
investicije – št. objave: 122-62/2004
Delovno mesto podsekretar(ka) je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu podsekretar(ka) ali sekretar(ka).
Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu podsekretar(ka).
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba gradbene ali
arhitekturne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave*.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati(ke) z delovnimi izkušnjami na področju investicij in s poznavanjem problematike delovnega področja Službe za investicije.
*V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto omenjeni izpit opravile najkasneje v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati(ke) izpolnjevati še splošne pogoje, ki so določeni s predpisi s področja delo-
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vnega prava in pogoje, ki jih določa drugi
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati(ke) predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat(ka) ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, in
– pisno izjavo v kateri kandidat(ka) izjavlja:
– 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;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
predstavitve v vlogi, dokazil in referenc priloženih k prijavi, oziroma na podlagi razgovora s kandidati.
Za objavljeni delovni mesti bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani(a) kandidat(ka) bo opravljal(a) delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v
drugih uradnik prostorih, kjer organ opravlja
svoje naloge.
Kandidati(ke) naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom (z opisom dosedanjih delovnih izkušenj) in z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, v 8 dneh od dneva objave javnega
natečaja, na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, s
pripisom »za javni natečaj podsekretar(ka)
– št….«. Če je prijava poslana priporočeno
po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je
oddana na pošto najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Kandidate bomo o izbiri pisno
obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-46-94, Matej Špenko.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 112-25/2004/1-0023048 Ob-29774/04
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02 – ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 22/04), objavlja prosto delovno mesto
svetovalec v sektorju za upravljanje
in nadzor navigacijskih služb zračnega
prometa (delovno mesto šifra 7).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I. Javni uslužbenec na tem delovnem
mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu
svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;

– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
prometne smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– znanje dela z računalnikom;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami in poznavanjem dela na področju
navigacijskih služb zračnega prometa.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se bo opravljalo na sedežu
Uprave RS za civilno letalstvo, Kotnikova
ulica 19/a, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj
URSCL, ne odpiraj – sklic na številko
112-25/2004/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
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objave tega javnega natečaja. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni Marija Gregorič,
URSCL, tel. 01/473-46-70 in Nataša Bešter,
MZP, tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Št. 112-26/2004/1-0023048 Ob-29775/04
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02 – ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 22/04), objavlja prosto delovno mesto
letalski nadzornik – svetovalec v oddelku za letalske operacije in licenciranje prevoznikov (delovno mesto šifra 32).
Delovno mesto letalski nadzornik – svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivih letalski nadzornik
– svetovalec III, letalski nadzornik – svetovalec II ali letalski nadzornik – svetovalec I.
Javni uslužbenec na tem delovnem mestu
bo javne naloge izvrševal v nazivu letalski
nadzornik – svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba prometne smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanje dela z računalnikom;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit s področja letalstva;
– dovoljenje poklicnega pilota;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
pod pogojem, da bodo v skladu s 39. členom Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za
promet, Upravi RS za civilno letalstvo (št.:
0110-3/2004/1-0023041 z dne 9. 9. 2004),
omenjeni izpit opravili v roku enega leta od
razporeditve na delovno mesto.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita s področja letalstva, lahko

kandidirajo pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najkasneje v roku dveh let od razporeditve na delovno mesto, kar je prav
tako določeno v 39. členu Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v Ministrstvu za promet, Upravi RS za
civilno letalstvo.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja letalstva;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– licenco poklicnega pilota CPL(A);
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje).
Potrdili navedeni v osmi in deveti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami in poznavanjem dela na področju
letalskih operacij.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se bo opravljalo na sedežu
Uprave RS za civilno letalstvo, Kotnikova
ulica 19/a, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj
URSCL, ne odpiraj – sklic na številko
112-26/2004/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave tega javnega natečaja. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni Marija Gregorič,
URSCL, tel. 01/473-46-70 in Nataša Bešter,
MZP, tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
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Št. 112-27/2004/1-0023048 Ob-29777/04
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02 – ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 22/2004), objavlja prosto delovno
mesto
višji svetovalec v sektorju za letališča, vzletišča in ovire (delovno mesto šifra 36).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II
ali višji svetovalec I. Javni uslužbenec na
tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične ali družboslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanje računalniških programov s področja dela;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
pod pogojem, da bodo v skladu s 39. členom Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za
promet, Upravi RS za civilno letalstvo (št.:
0110-3/2004/1-0023041 z dne 9. 9. 2004),
omenjeni izpit opravili v roku enega leta od
razporeditve na delovno mesto.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko na-
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domesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo družboslovne smeri-geograﬁja ter delovnih izkušenj in poznavanje dela na področju geografskih informacijskih sistemov (GIS).
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Uprave
RS za civilno letalstvo, Kotnikova ulica
19/a, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj
URSCL, ne odpiraj – sklic na številko
112-27/2004/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave tega javnega natečaja. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni Marija Gregorič,
URSCL, tel. 01/473-46-70 in Nataša Bešter,
MZP, tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Su 01016/2004
Ob-29790/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Okrajno sodišče v Kamniku, Tomšičeva 2, Kamnik, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec.
1. Javni uslužbenec bo naloge na tem
delovnem mestu opravljal v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v nazivu višji pravosodni svetovalec III, najmanj
5 let v nazivu višji pravosodni svetovalec II,
najmanj 8 let v nazivu višji pravosodni svetovalec I,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– 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,
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– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
3. Kandidati morajo predložiti k prijavi
naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma opravljenem pravosodnem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– 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 (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Kamniku, Tomšičeva 2, Kamnik.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila.
Prijave je potrebno poslati v roku 8 dni
od dneva objave tega javnega natečaja na
naslov: Okrajno sodišče v Kamniku, Urad
predsednice (za javni natečaj), Tomšičeva
2, 1240 Kamnik.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
8 dni po odločitvi.
Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja: vodja urada predsednice
Barbara Šinkovec, tel. 01/83-19-180.
Okrajno sodišče v Kamniku
Št. 181-5/2004-1
Ob-29806/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost objavlja prosto delovno mesto:
višji svetovalec (m/ž) v Sektorju za sevalno varnost in materiale za opravljanje
strokovnih in upravnih nalog na področju
izdajanja dovoljenj in vodenja evidenc. Delovno mesto višjega svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične ali naravoslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– tečaj iz varstva pred sevanji;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke s smerjo izobrazbe jedrska tehnika in
z izkušnjami s področja jedrske tehnike.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto višjega svetovalca se skrajšajo za
tretjino v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo, magisterijem oziroma doktoratom. Z izbranim/o kandidatom/ko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost
v Ljubljani.

Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv, kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti najkasneje v
roku šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja ter kanditati/ke, ki nimajo
opravljenega tečaja iz varstva pred sevanji,
ga morajo opraviti v roku šestih mesecev
od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna dosežena izobrazba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno);
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc ter razgovorov.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Železna
cesta 16, Ljubljana (kadrovska služba, zaprta ovojnica, za javni natečaj, oznaka delovnega mesta) ali na elektronski naslov suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-7248 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Uprava RS za jedrsko varnost
Št. 2/3913
Ob-29807/04
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova 39, razpisuje mesti:
1. vodij raziskovalnih enot:
– odseka za tanke plasti in površine
in
– odseka za znanosti o okolju.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev za vodilne raziskovalne delavce
izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter pri
vodenju dela in vzgoji kadrov na tem področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti življenjepis, znanstveno in strokovno
bibliograﬁjo in programsko usmeritev za posamezno ožje področje za katerega kandidirajo.
Izbrani kandidati bodo morali predstaviti
Znanstvenemu svetu instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.
Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri leta.
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Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 8 dni po
objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“, Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana
Št. 122-23/2004
Ob-29808/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/20, 110/2002-ZDT in 2/2004ZDSS), direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Sektorju za javna naročila.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani
pravniki;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– 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 iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo ali pisna izjava kandidata 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
ali pisna izjava kandidata o tem, da zoper
njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– morebitna potrdila o znanju za delo z
osebnim računalnikom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije, v Ljubljani, Gregorčičeva 27a.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za zaposlitev pripravnika pravnika,
številka: 122-23/2004« na naslov: Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, in sicer v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Terezija Pesrl zapo-

slena v Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, tel. 01/478-1880.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 122-507/2004
Ob-29809/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
svetovalec/ka v gozdarski inšpekciji.
1. Kraj opravljanja dela: Parmova 33,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu svetovalec I in svetovalec II, kandidat bo imenovan v naziv svetovalec II.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gozdarske smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 8 mesecev za univerzitetno izobrazbo,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika,
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) 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 (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravile
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
7. Natečajna komisija bo izbirni postopek opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki
jo je predložil kandidat in v drugi fazi z
ustnim razgovorom s kandidati.
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Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska
56, 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – svetovalec v
IRSKGH«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v 30
dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/434-57-00.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 124-107/2004
Ob-29810/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniška delovna mesta:
pripravnik/ca v službi za pravne zadeve (3 delovna mesta).
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen
čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem predpisov s področja kmetijstva in
okolja ter poznavanjem delovanja EU.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnih
kriterijev,
– 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 (potrdili bo izbrani kandidat
dostavil naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki
jo je predložil kandidat in v drugi fazi z
ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s
priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
in prednostnih kriterijev.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska
56, 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
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gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Službi za
pravne zadeve«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v 30
dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 122-17/2004, 122-18/2004 Ob-29937/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje,
prostor in energijo na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
gradbeni inšpektor (1 delovno mesto
v Kopru).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih Inšpektor III, II in I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu Inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z
univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih izkušenj s področja graditve objektov
za kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje jezika narodne skupnosti (italijanski jezik).
Za navedeno delovno mesto bodo imeli
prednost kandidati z univerzitetno izobrazbo. Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
inšpektor za okolje (1 delovno mesto
v Murski Soboti).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih Inšpektor III, II in I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu Inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
biotehnične smeri (diplomirani inženir agronomije) ali univerzitetna izobrazba biotehnične smeri (univerzitetni diplomirani biolog),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje jezika narodne skupnosti (madžarski jezik).
Za navedeno delovno mesto bodo imeli
prednost kandidati z univerzitetno izobrazbo biotehnične smeri (univerzitetni diplomirani biolog). Z izbranim kandidatom bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
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– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod
pogojem, da najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv opravijo ustrezen manjkajoči izpit.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek. Natečajna komisija bo v
izbirnem 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,
Služba 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 (Suzana Bregar).
Inšpektorat RS za okolje,
prostor in energijo
Št. 540/04
Ob-29938/04
Na podlagi določb 37. ter 62. člena, v
povezavi z 71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji delovnih mest, Klinični center
Ljubljana razpisuje delovno mesto:
glavne medicinske sestre Klinike za
nuklearno medicino.
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in
organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor KC bo imenoval glavno medicinsko sestro klinike po pridobitvi
soglasja predstojnika klinike ter mnenja
strokovnega kolegija zdravstvene nege za
dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa
na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom “za razpisno komisijo za
delovno mesto glavne medicinske sestre
Klinike za nuklearno medicino.”
O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni v 8 dneh po odločitvi pristojnega
organa.
Klinični center Ljubljana
Št. 104-39/2004-1
Ob-29950/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT in
2/04 – ZDSS), generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika z univerzitetno izobrazbo
geodetske smeri za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Območni geodetski upravi Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, mora-

jo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
geodetske smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– 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 iz prejšnje alinee.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda pristojno sodišče);
– izjavo o nekaznovanosti (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje).
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev in sicer
v prostorih Območne geodetske uprave
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj in se bo
usposabljal za uradniško delovno mesto
svetovalec na področju zemljiškega katastra, in sicer pri vzdrževanju geodetskih
evidenc, računalniške obdelave, sodelovanja pri izvajanju projektov ter pri pregledu,
uveljavitvi in kontroli elaboratov.
Uradniško delovno mesto se lahko
opravlja v nazivih svetovalec I in svetovalec II.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Kadrovska služba, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana (z oznako »javni natečaj«), in sicer v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
60 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Za informacije o izvedbi javnega natečaja se obrnite na kontaktno osebo Zdenko
Potrč, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 122-239/2004-1202
Ob-29980/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
svetovalec – za gradnjo manj zahtevnih objektov v oddelku za okolje in prostor.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu svetovalec III, v prostorih Upravne enote Kranj in občasno na
terenu.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
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– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– najmanj
univerzitetno
izobrazbo
FAGG, AGRF, organizacijske, pravne, ekonomske, upravne smeri ali najmanj visoko
strokovno izobrazbo FAGG, AGRF, organizacijske, ekonomske ali upravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– 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 alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenih strokovnih izpitih,
– 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 in ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje v naziv razveljavi.
Kandidati pošljejo pisno prijavo z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj v
roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dne objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba o izbiri, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s petmesečnim poskusnim
delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 04/20-15-714.
Upravna enota Kranj
Št. 111-116/04-0515
Ob-29984/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03)
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,

in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-29985/04
Svet Kmetijsko gozdarskega zavoda
Novo mesto na podlagi 15. člena Sklepa o
ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda
Novo mesto ter 29. in 30. člena Statuta
Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.
Kandidat mora poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. ima visokošolsko izobrazbo naravoslovne, ekonomske ali pravne smeri,
2. ima najmanj 10 let delovnih izkušenj,
od tega 5 let na vodstvenih delih,
3. ima ustrezne organizacijske sposobnosti in upravljavske izkušnje,
4. je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami prispevati k razvoju zavoda in dejavnosti.
Kandidat mora v svoji kandidaturi priložiti pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev;
poleg potrebnih dokazil in življenjepisa
mora kandidat predložiti tudi razvojni program zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja za 4-letno mandatno obdobje.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do 15. 11. 2004 na naslov: Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko
gozdarski zavod Novo mesto, Šmihelska
cesta 14, 8000 Novo mesto. Prijave morajo
biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom
»»Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo
mesto.«
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Kmetijsko gozdarskega zavoda
Novo mesto
Ob-29987/04
Mestna občina Nova Gorica objavlja v
skladu z drugim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) javni natečaj za zasedbo delovnega
mesta:
pripravnik v Oddelku za okolje in
prostor.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
najmanj visoka strokovna izobrazba - smer
krajinska arhitektura.
Poleg navedenega morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava ter
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– 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 de-
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janje, 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.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite po tel.
05/33-50-122.
Mestna občina Nova Gorica
Občinska uprava

Druge objave
Ob-29948/04
Popravek
V javnem pozivu za zbiranje predlogov
za soﬁnanciranje razvoja projektov v letu
2004, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
108-109 z dne 8. 10. 2004, Ob-26840/04,
se 10. točka javnega poziva spremeni, in
sicer tako, da na novo glasi:
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, ki so določeni
v javnem pozivu. Vloga mora biti predložena na naslov: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/5, 1000
Ljubljana.
Rok za predložitev vlog: 25. 11. 2004.
Vloga je pravočasna, če je najkasneje
dne 25. 11. 2004 oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni poziv 2004«. Na hrbtni strani
mora biti navedba predlagatelja: ﬁrma pravne osebe in njen naslov oziroma ime in
priimek ﬁzične osebe ter njen naslov.
Vloge, ki bodo prispele po datumu iz
prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in nepopolne
vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
javnega poziva in dokumentacije za javni
poziv.
Upravičene osebe po tem pozivu so pravne in ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo pogoj iz
točke 2.1. in 2.2. ter 2.3. javnega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Filmski sklad RS
Št. 430-02-1/2004

Ob-30058/04

Javna ponudba
prodaje nepremičnin
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
I. Predmet prodaje:
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1. Enosobno (zasedeno) stanovanje št.
9/II. nad., Pod Smreko 8, Črnomelj v izmeri
44,92 m2.
a) Izklicna cena 5,129.000 SIT.
2. Stavbno zemljišče Golo Brdo
a) je v solastnini z denac. upravičencem
Podveršič Brunom pravnomočna odločba
Upravne enote v Novi Gorici št. 351-824/98DE-08/L);
b) zemljišče s parc. št. 127/21 pašnik v
izmeri 11.876 m2, ZKV 486, k.o. Mirnik in je
v najemu;
c) izklicna cena nepremičnine: 4,502.000
SIT.
3. Bivša stražnica “13 MAJ” Rateče-Tamar (v najemu), ki stoji na parc. št. 1333/6,
hiša v izmeri 83 m2 in dvorišče v izmeri
390 m2, ZKV 512, k. o Rateče. S prodajo
nepremičnine se bo v korist prodajalca na
delu zemljišča ustanovila stvarna služnostpoti.
a) izklicna cena nepremičnine: 4,300.000
SIT.
II. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine se prodajajo v celoti po
sistemu videno-kupljeno.
2. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala komisija za odprodajo stvarnega premoženja
Ministrstva za obrambo RS – pri tem pa
imajo osebe, ki stanovanje uporabljajo pod
enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Z nepremičninami, ki so zasedene bo
kupec vsa nadaljnja pravna razmerja urejal
z uporabnikom nepremičnine.
4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine:
kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu
prodajne pogodbe (v 30 dneh po odpiranju
ponudb) pogodbo podpiše in po obojestranskem podpisu pogodbe plača kupnino v
roku 8 dni na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino.
5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Vse davčne dajatve in stroške v
zvezi s prenosom lastništva mora plačati
kupec.
6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je
določen v 4. točki, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne
plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec
pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega
roka za izpolnitev in zadržati vplačano kavcijo.
7. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnine na podlagi javne ponudbe:
1. Pri prodaji nepremičnine na podlagi
javne ponudbe lahko sodelujejo ﬁzične in
pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od
izhodiščne cene stanovanja na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS:
01100-6370191114. Varščina bo ponudnikom, s katerimi ne bo sklenjena kupoprodajna pogodba, vrnjena v roku 15 dni od
datuma izvedbe prodaje stanovanja na
podlagi javne ponudbe brez obresti.
2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov, navedbo stanovanja za katerega daje ponudbo (kraj,
ulica in hišna št., nadstropje in št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo
ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
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– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova uporabe nepremičnine (samo za uporabnika, ki zaseda nepremičnino, ki se prodaja),
– fotokopijo osebne izkaznice (ﬁzične
osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe (pravne osebe),
– kopijo davčne številke, matično in telefonsko številko.
IV. Postopek:
1. Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo
prispele na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, s pripisom »Ponudba za SGN-25. 11. 2004 –
Ne odpiraj«, do 25. 11. 2004 do 12. ure.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne
bodo upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v petnajstih dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe
izvaja pristojna komisija.
V. Drugo
Za dodatne informacije v zvezi s prodajo
in ogledom nepremičnin smo dosegljivi od
8. 11. 2004 do 24. 11. 2004 na tel.
01/471-22-13.
Ministrstvo za obrambo
Št. 078/04
Ob-29555/04
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11/b, 2390 Ravne na Koroškem objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naročnik: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11/b, 2390 Ravne na Koroškem, tel. 02/821-02-36, faks
02/821-02-60.
II. Predmet prodaje so zasedena stanovanja z najemno pogodbo:
1. enosobno stanovanje št. 3 v pritličju
več stanovanjskega objekta Ob Suhi 4a v
Ravnah na Koroškem, neto tlorisne površine 43,97 m2, izhodiščna cena 3,901.700
SIT,
2. dvosobno stanovanje št. 10 v drugem
nadstropju več stanovanjskega objekta Ob
Suhi 4b v Ravnah na Koroškem, neto tlorisne površine 54,96 m2, izhodiščna cena
4,762.600 SIT,
3. dvosobno stanovanje št. 4 v pritličju
več stanovanjskega objekta Javornik 22 v
Ravnah na Koroškem, neto tlorisne površine 56,77 m2, izhodiščna cena 5,027.200
SIT,
4. dvosobno stanovanje št. 8 v prvem
nadstropju več stanovanjskega objekta Javornik 28 v Ravnah na Koroškem, neto
tlorisne površine 61,68 m2, izhodiščna cena
5,286.400 SIT,
5. dvosobno stanovanje št. 4 v prvem
nadstropju več stanovanjskega objekta Javornik 43 v Ravnah na Koroškem, neto
tlorisne površine 78,28 m2, izhodiščna cena
6,808.200 SIT,

6. trisobno stanovanje št. 2 v pritličju več
stanovanjskega objekta Javornik 45 v Ravnah na Koroškem, neto tlorisne površine
85,17 m2, izhodiščna cena 7,624.000 SIT,
7. dvosobno stanovanje št. 3 v pritličju
več stanovanjskega objekta Javornik 50 v
Ravnah na Koroškem, neto tlorisne površine 55,11 m2, izhodiščna cena 4,793.100
SIT,
8. dvoinpolsobno stanovanje št. 3 v pritličju več stanovanjskega objekta Javornik
54 v Ravnah na Koroškem, neto tlorisne
površine 70,20 m2, izhodiščna cena
6,105.500 SIT,
9. dvoinpolsobno stanovanje št. 13 v
drugem nadstropju več stanovanjskega objekta Javornik 60 v Ravnah na Koroškem,
neto tlorisne površina 73,03 m2, izhodiščna
cena 6,616.100 SIT,
10. dvosobno stanovanje št. 19 v četrtem nadstropju več stanovanjskega objekta
Javornik 65 v Ravnah na Koroškem, neto
tlorisne površine 78,98 m2, izhodiščna cena
7,401.000 SIT,
11. enoinpolsobno stanovanje št. 14 v
tretjem nadstropju več stanovanjskega objekta Ronkova 18 v Slovenj Gradcu, neto
tlorisne površine 49,83 m2, izhodiščna cena
4,676.900 SIT,
12. dvoinpolsobno stanovanje št. 8 v prvem nadstropju več stanovanjskega objekta Vrunčeva 5 v Slovenj Gradcu, neto tlorisne površine 44,94 m2, izhodiščna cena
3,541.500 SIT.
Izhodiščna cena za posamezno stanovanje je določena na podlagi poročila o
oceni vrednosti nepremičnine izdelanem v
septembru 2004.
Vsa stanovanja, ki so predmet prodaje,
so oddana v najem, torej so zasedena. Najemniki stanovanj imajo sklenjene najemne
pogodbe za nedoločen čas.
III. V izhodiščni ceni ni zajet davek na
promet z nepremičninami. Davek na promet
z nepremičninami, stroške v zvezi s pogodbo in vknjižbo lastninske pravice nosi kupec, stroške notarske overitve pa nosi prodajalec.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
1. nakup po načelu videno-kupljeno,
2. ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe (ki ne sme biti starejši od 30
dni),
3. prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
za stanovanje in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne
ponudbe,
4. izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo,
5. celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od prejema računa, ki ga
prodajalec izda v 8 dneh po podpisu pogodbe. Če kupec v navedenem roku ne
podpiše ali če ne plača celotne kupnine
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
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VI. Pri nakupu imajo predkupno pravico
dosedanji najemniki stanovanj.
VII. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 19. 11. 2004
do 15. ure, na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota
Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11/b, 2390
Ravne na Koroškem. Na kuverti naj bo
označeno: »Ne odpiraj! Ponudba za nakup
stanovanja«.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje
na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območni enoti Ravne na Koroškem,
Ob Suhi 11/b, Ravne na Koroškem, pri Stanki Škratek, tel. 02/821-02-36. Ogled stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Območna enota Ravne na Koroškem
Št. 404-2/2004
Ob-29607/04
Občina Sežana na podlagi 80.a-80.h
člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 45.55. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s ﬁnančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03) ter
Programa prodaje delnic CPK d.d. Koper,
št. 06202-7/2004-11, ki ga je sprejel Občinski svet na svoji seji dne 21. junija 2004,
objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo ﬁnančnega premoženja v
gospodarski družbi CPK d.d. Koper
1. Predmet prodaje je 7.725 navadnih
rednih delnic CPK d.d. Koper, ki se prodajo
v paketu, po enofaznem postopku zbiranja
ponudb.
2. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup delnic v obliki informacijskega memoranduma, ki ga lahko dvignejo oziroma
naročijo na naslovu: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
3. Ponudbo morajo zainteresirani kupci
predložiti v naslednji obliki:
– izpolnjen obrazec ponudbe, ki ga dobite v obliki obrazca v informacijskem memorandumu;
– izpolnjen predlog pogodbe, v katero
vpiše kupec svoje identiﬁkacijske podatke,
rok plačila ter ponujeno ceno. Kakršnokoli
drugo dodajanje ali spreminjanje pogodbe
pomeni neveljavnost ponudbe;
– za ﬁzične osebe overjena kopija veljavnega dokumenta;
– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
davčno in matično številko;
– ponudba mora biti predložena v slovenskem jeziku.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
s ponudnikom, katerega ponudba bo ocenjena kot najugodnejša; lahko pa kadarkoli
ustavi postopek prodaje.
5. O izboru najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje
v roku petih dni od izbora najugodnejšega
ponudnika.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
Ob enaki ponujeni ceni pa bo izbran tisti
ponudnik, ki bo ponudil najkrajši rok plačila
kupnine, ki pa ne sme biti daljši od 10 dni
od veljavnosti pogodbe.
Rok za sklenitev pogodbe je osem dni
od izbora najugodnejšega ponudnika, rok

za plačilo kupnine pa je deset dni od veljavnosti pogodbe.
Komisija bo izbrala najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenila pogodbo.
Predlog komisije o izboru najugodnejšega
ponudnika pošlje komisija županu Občine
Sežana, ki jo posreduje Občinskemu svetu
v sprejem.
Ne glede na pogodbena določila o uveljavitvi pogodbe, pogodba ne prične veljati,
če Občinski svet ne izda soglasja.
6. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sežana, na
tel. 731-01-10, pri Lejli Šterling Bandelj.
7. Rok za predložitev pisne ponudbe z
zahtevanimi dokazili in prilogami v zaprti
ovojnici je najkasneje do 17. 11. 2004 do
10. ure na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, z oznako:
Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – delnice CPK d.d. Koper.
Na zadnji strani mora biti točno navedeni naslov pošiljatelja.
8. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
dne 17. 11. 2004 ob 13. uri v mali sejni dvorani Občine Sežana.
Občina Sežana
Št. 460-2/2004-5
Ob-29743/04
Občina Puconci na podlagi 51. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
26/97, 70/97, 10/98, 70/00, 87/01 in 51/02),
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci.
2. Predmet javnega razpisa je prodaja
nezazidanih stavbnih zemljišč v k.o. Puconci:
a) parc. št. 2373/4, v izmeri 723 m2;
2373/5, 2373/6, 2373/7, 2373/8, vsaka v
izmeri 660 m2; 2373/10, v izmeri 1.426 m2;
2373/11, v izmeri 989 m2; 2373/12, v izmeri 783 m2.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 1.824 SIT/m2 in
b) v obrtni coni del parc. št. 1711, v izmeri 9.753 m2.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 1.093 SIT/m2.
V izhodiščno vrednost ni zajet DDV in
stroški komunalne opreme, ki jih izbrani ponudnik plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
3. Namen javnega razpisa je pridobiti
investitorje, in sicer na zemljiščih pod točko
2/a za gradnjo stanovanjskih objektov ter
pod točko 2/b, ki bodo po izgradnji komunalne infrastrukture v obrtni coni, predvidoma v prvi polovici leta 2005, zagotovili vlaganja v proizvodne in obrtne dejavnosti in s
tem nova delovna mesta v občini.
4. Razpisni pogoji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo ﬁzične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
a) da v ponudbi navedejo ceno, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene,
b) izbrani ponudnik za zemljišče v obrtni
coni je dolžan začeti gradnjo najpozneje
leta 2006,
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c) kupnino je dolžan izbrani ponudnik
plačati v 8 dneh od sklenitve kupoprodajne
pogodbe,
d) merilo za izbor najugodnejšega ponudnika sta višja ponujena cena, za ponudnika zemljišča v obrtni coni pa tudi število
predvidenih novih delovnih mest,
e) ponudbe pod izhodiščno vrednostjo
ne bodo upoštevane.
5. Pisne ponudbe z dokazili je treba
predložiti v zaprti ovojnici v roku 15 dni po
objavi razpisa na naslov: Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci,z oznako »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin v k.o. Puconci«.
6. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
in naslov ponudnika; navedbo zemljišča s
parc. št. za katerega daje ponudbo; ponujeno ceno za nepremičnino; interesenti za
nakup zemljišča v obrtni coni pa tudi navedbo dejavnosti, ki jo bodo v objektu
opravljali ter dinamiko odpiranja delovnih
mest.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti: potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe; izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, oziroma
priglasitveni list za samostojnega podjetnika ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
7. Pravočasno prejete in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje
in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin
Občine Puconci ter o izbiri vse ponudnike
pisno obvestila v roku 5 dni po izbiri.
8. Izbrani ponudnik mora kot kupec najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, v
nasprotnem primeru lahko prodajalec k
podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
9. Kupec zemljišča plača vse stroške
sestave pogodbe, DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa.
10. Občina Puconci na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi.
11. Pojasnila v zvezi z razpisom in prodajo nepremičnin lahko dobijo zainteresirani ponudniki na Občini Puconci, Puconci 80
ali po tel. 545-91-00 (direktor občinske
uprave).
Občina Puconci
Št. 015-03/04-16
Ob-29792/04
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, razpisuje na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta občine Komen št. 06202-16/04-3
z dne 26. 10. 2004,
javno ponudbo
za prodajo stanovanja
1. Predmet javne ponudbe: prodaja nezasedenega stanovanja v I. nadstropju poslovno stanovanjske stavbe Komen 72, v
izmeri 48,53 m2, balkonoma v izmeri
6,75 m2 in kletjo (shrambo) v izmeri
3,21 m2.
2. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet te ponudbe, znaša
4,200.000 SIT, najnižji znesek njenega višanja pa 100.000 SIT. V izklicni ceni ni zajet
davek na promet z nepremičninami. Davek
na promet z nepremičninami, stroške notar-
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ske overitve pogodbe in ostale stroške v
zvezi s pogodbo plača kupec.
3. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno-kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini in številko
računa za vračilo varščine,
– davčno številko ponudnika,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe (ta ne sme biti starejši od 30
dni);
c) Na razpisu lahko sodelujejo ﬁzične in
pravne osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izklicne cene na račun Občine Komen,
št. 01249-0100006231. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v
roku 8 dni po opravljenem izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena, župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla;
f) izbrani ponudnik mora v 30 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati na račun prodajalca, v roku 8 dni od podpisa pogodbe. Če kupec v navedenem roku
ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne
kupnine, varščina zapade v korist prodajalca
in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 22. 11. 2004
do 10. ure na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Na zaprti kuverti
mora biti vidno navedeno »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«.
6. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
informacije o stanovanju, ki je predmet te
ponudbe, na Občini Komen, Komen 86,
6223 Komen, pri Emilu Grmek, tel.
05/731-04-50. Ogled stanovanja je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Komen
Št. 464-48/2004-0507
Ob-29942/04
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, 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) ter na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 – odločba
US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98,
59/99 – odločba US RS, 70/00, 28/01 – odločba US RS, 16/02 in 51/02), objavlja
javno ponudbo
za odprodajo nepremičnega
premoženja Občine Krško
1. Predmet prodaje
1. Dvosobno stanovanje št. 6 v izmeri
60,58 m2 v prvem nadstropju objekta na naslovu Bohoričeva 13, Krško, stoječem na
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zemljiščih parc. št. 2865/8 – stanovanjska
stavba v izmeri 358 m2 in parc. št. 2865/6
– zelenica v izmeri 1361 m2, vpisanih v ZKV
77 k.o. Krško.
2. Enosobno stanovanje s kabinetom št.
5 v izmeri 55,65 m2 v mansardi objekta na
naslovu Bohoričeva 11, Krško, stoječem na
zemljišču parc. št. 2865/9 – stanovanjska
stavba v izmeri 294 m2, stanovanjska stavba v izmeri 288 m2 in zelenica v izmeri
6342 m2, vpisanem v ZKV 77 k.o. Krško.
3. Trisobno stanovanje št. 14 v izmeri
85,53 m2 v prvem nadstropju objekta na naslovu Cesta 4. julija 67, Krško z drvarnico
št. 14, stoječem na zemljišču parc. št.
489/10 – stanovanjska stavba v izmeri
389 m2 in zelenica v izmeri 268 m2, vpisanem v ZKV E4 k.o. Stara vas.
4. Dvosobno stanovanje s kabinetom št.
7 v izmeri 75,48 m2 v mansardi objekta na
naslovu Podbočje 81, Podbočje, vpisanem
v podvložku št. 1932/9 k.o. Podbočje, stoječem na zemljiščih parc. št. 642/28 – stanovanjska stavba v izmeri 192 m2 in parc.
št. 642/27 – dvorišče v izmeri 182 m2, vpisanih v ZKV 1932/1 k.o. Podbočje.
5. Dvosobno stanovanje št. 11 v izmeri
66,81 m2 v tretjem nadstropju objekta na
naslovu Delavska 7, Senovo s kletjo št. 11,
stoječem na zemljišču parc. št. 131/5 –
stavba ali zgradba v izmeri 434 m2, vpisanem v ZKV E2 k.o. Senovo.
6. Dvosobno stanovanje (v zemljiški
knjigi kot poslovni prostor) št. 12 v izmeri
61,50 m2 v prvem nadstropju objekta na naslovu Cesta krških žrtev 23, Krško s kletjo
št. K5, vpisanem v podvložek št. 2082/5
k.o. Krško, stoječem na zemljiščih parc. št.
3952 – stavbišče v izmeri 318 m2, parc. št.
3954 – stavbišče v izmeri 68 m2, parc. št.
3955 – dvorišče v izmeri 144 m2 in parc. št.
3953 – dvorišče v izmeri 87 m2, vpisanih v
ZKV 2082 k.o. Krško.
Predmeti prodaje so zasedeni z najemniki in so v lasti Občine Krško.
2. Postopek sprejema in odpiranja ponudb
Javna ponudbe se bodo sprejemale od
objave javne ponudbe do vključno dne
22. 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
stanovanja.« Odpiranje ponudb bo potekalo dne 23. 10. 2004 v prostorih Občine Krško z začetkom ob 12. uri. Ponudbe pod
izklicno ceno ne bodo upoštevane.
3. Izklicne cene
– za stanovanje pod zaporedno št. 1 je
izklicna cena 7,990.200 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 2 je
izklicna cena 7,340.000 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 3 je
izklicna cena 9,024.800 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 4 je
izklicna cena 7,240.300 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 5 je
izklicna cena 5,607.600 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 6 je
izklicna cena 6,489.300 SIT.
Pri stanovanjih je v cenah vključena tudi
solastnina na pripadajočem delu skupnih
prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih
skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zu-

nanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta.
4. Plačilni pogoji
S kupci, najugodnejšimi ponudniki, bodo
v roku 30 dni po zaključku sprejema ponudb, sklenjene kupoprodajne pogodbe s
plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe na podračun prodajalca, odprt pri
Banki Slovenije, št. 01254-0100008120.
Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe, je bistvena sestavina pravnega
posla.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
5. Merila za izbor in drugi pogoji
– pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in ﬁzične osebe, državljani RS oziroma njihovi
pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo,
– ponudniki morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– ponudniki morajo do zaključka postopka javne ponudbe plačati kavcijo v višini
10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na podračun prodajalca, odprt
pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120
in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje),
– izbrani bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje in ponudili najvišjo ceno,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni
z najemniki, imajo najemniki predkupno
pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni
z najemniki in pri katerih najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri
prvem postopku javne ponudbe,
– kupci, ki niso najemniki, prevzamejo
vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemniki,
– najemniki, ki nimajo poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem
oziroma najemodajalcem, ne morejo nastopati kot ponudniki in kupci,
– če izbrani ponudniki ne bodo sklenili
kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bodo vplačane kavcije ostale prodajalcu,
– uspelim ponudnikom se bodo kavcije
vštele v kupnino, neuspelim pa bodo vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljenem
postopku javne ponudbe,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosijo kupci,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/49-81-279 ali tel. 07/49-81-291, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji
pri Preskar Stanislavi ali Cvelbar Kastelic
Karmen,
– kupci bodo pridobili lastninsko pravico
na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Krško
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-32-21102-559/2003-18 Ob-29557/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Pelicon Janka, s
stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana,
Ziherlova ulica 4, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Pelicon Janku, roj. 21. 3. 1953, s stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Ziherlova
ulica 4, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-631/2004-7 Ob-29558/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča za Dragan Jožeta, brez stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Dragan Jožetu, roj. 9. 5. 1958, brez stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote
Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-565/04-0604037
Ob-29559/04
Upravna enota Ptuj, izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika št. 032-8/04-01 z dne 1. 7. 2004
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Čaki Jožefa, sedaj neznanega
prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Čaki
Jožefu, rojenemu 11. 4. 1956 v Zrenjeninu,
s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Zgornja Hajdina 81b, se postavi Marta
Korže, delavka UE Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-327/04-0604037
Ob-29560/04
Upravna enota Ptuj, izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o sploš-

nem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika št. 032-8/04-01 z dne 1. 7. 2004
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Lorenčič Andreja, Pungartnik
Aleksandre in Lorenčič Nika, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico strankam Lorenčič Andreju, rojenemu 23. 3. 1975 na
Ptuju, Pungartnik Aleksandri, rojeni 10. 1.
1979 na Ptuju in Lorenčič Niku, rojenemu
28. 7. 2002 na Ptuju, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Ptuj, Potrčeva
cesta 42, se postavi Marta Korže, delavka
UE Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-32-21102-59/2003-13 Ob-29577/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Bricelj Cvetka, s
stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana,
Poljanska cesta 66, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Bricelj Cvetku, roj. 12. 11. 1944, s stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Poljanska
cesta 66, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 1/1-86/2004
Ob-29761/04
Upravna enota Slovenska Bistrica, Oddelek za upravne notranje zadeve izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/00)
in pooblastila načelnice št. 5/032-1/00-038
z dne 2. 4. 2000 v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča Gričnik Franca,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Škorjanec Nataša, stan. Župančičeva
ul. 23, Slovenska Bistrica se postavi za začasno zastopnico Gričnik Francu, roj. 29. 9.
1949 z zadnjim stalnim prebivališčem Gabernik 3, Zgornja Polskava. Zastopala ga
bo v postopku ugotavljanja njegovega dejanskega stalnega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo stranko v postopku zastopala toliko časa, dokler v njem
ne nastopi stranka sama, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-11/2004
Ob-29579/04
Pravila sindikata Vojske, obrambe in
zaščite, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, sprejeta na ustanovnem zboru dne 7. 4.
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2004, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostavi Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod št. 5 za leto 2004 dne 7. 10.
2004.
Št. 013-5/2004
Ob-29580/04
Pravila organizacije sindikata SVIZ
– Sindikata Knjižnice Velenje, sprejeta na
ustanovnem sestanku dne 4. 10. 2004, se
shranijo pri RS – Upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 99, dne 26. 10. 2004.
Št. 141-19/2004 6403
Ob-29760/04
Pravila sindikata upravnih organov, organizacij in služb občine Maribor, vpisana v
evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor, z dne 25. 5. 1993, pod zaporedno številko 81, so bila spremenjena
in sprejeta na občnem zboru članov sindikata, dne 6. 10. 2004, in odslej nosijo
naziv: Pravila Organizacije sindikata delavcev mestne uprave mestne občine Maribor.
Spremenjeno je tudi ime sindikata, ki odslej
glasi: Sindikat javnih uslužbencev Slovenije, Organizacija sindikata delavcev
mestne uprave mestne občine Maribor, s
sedežem sindikata v Mariboru, Ul. heroja
Staneta 1.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 19, z dne 27. 10. 2004.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor. Matična številka (identiﬁkacijska) je 5984513.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-40/04-10
Ob-29986/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je dne 28. 10. 2004 na podlagi priglasitve
koncentracije izdal odločbo, s katero je v
skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
ERA, Trgovina z živilskimi in neživilskimi
izdelki, d.d., Prešernova 10, Velenje (v
nadaljevanju: Era Velenje) in Savinja Mozirje, Podjetje trgovine, turizma in proizvodnje, d.d., Na trgu 14, Mozirje (v nadaljevanju: Savinja Mozirje) skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pripojitvijo
družbe Savinja Mozirje k družbi Era Velenje, na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne
23. 6. 2004, s katero družba Savinja Mozirje prenaša vse svoje premoženje, premičnine in nepremičnine z vsemi pravicami
in obveznostmi na družbo Era Velenje, kar
pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila prve alinee drugega odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih informacij in značilnosti ponudbe
in povpraševanja na upoštevnem trgu (trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili) Urad ugotavlja, da v
zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-29578/04
Ime medija:
1. Družina,
2. Mavrica,
3. Naša luč,
4. Cerkev v sedanjem svetu,
5. Božje okolje,
6. Cerkveni glasbenik,
7. Beseda med nami,
8. Oznanjevalec,
9. Communio,
10. Jaslice.
Izdajatelj: Družina d.o.o., Krekov trg 1,
SI-1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče ﬁzične
osebe oziroma ﬁrma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5%
delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljavskih oziroma glasovnih pravic:
1. Nadškoﬁja Ljubljana, Ciril Metodov trg
4, SI-1000 Ljubljana,
2. Škoﬁja Maribor, Slomškov trg 19,
SI-2000 Maribor,
3. Škoﬁja Koper, Trg Brolo 11, SI-6001
Koper.
Uprava izdajatelja: dr. Janez Gril, direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Vinko Jereb, Andrej Mesarec, Andraž Stegu.

Objave
gospodarskih družb
Ob-29812/04
Družba KD Holding, ﬁnančna družba,
d.d., Celovška 206, Ljubljana, obvešča javnost, da je bila dne 27. 10. 2004 v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
številko Srg 2004/08127 vpisana pripojitev
družbe KD Naložbe, ﬁnančne družbe, d.d.,
Ljubljana, k prevzemni družbi KD Holding,
ﬁnančni družbi, d.d., Ljubljana.
Z dnem vpisa pripojitve družba KD Naložbe d.d. preneha obstajati kot pravna
oseba.
Hkrati z vpisom pripojitve je bilo v sodni register vpisano tudi povečanje osnovnega kapitala družbe KD Holding zaradi
pripojitve, in sicer na izhodiščno višino
13.119,576.000 SIT. Za povečan osnovni kapital bo prevzemna družba KD Holding izdala največ 448.565 novih navadnih
rednih delnic (oznaka KDHR) z nominalno
vrednostjo 8.000 SIT na delnico, s katerimi se trguje na prostem trgu ljubljanske
borze.
Uprava družbe KD Holding je KDD
– Centralno klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana (KDD), že izdala nalog za zamenjavo delnic prevzete družbe KD Naložbe (PDKR) za delnice prevzemne družbe
KD Holding (KDHR). Novo izdane delnice
KDHR bo KDD zamenjala za delnice PDKR
na presečni dan, ki je enak osmemu dnevu
od dne, ko je KDD prejela sklep o vpisu
pripojitve v sodni register. Delničarjem, ki
bodo na ta dan vpisani v delniško knjigo
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kot imetniki delnic PDKR, bodo v skladu s
sprejetim sklepom 5. skupščine delničarjev z dne 20. 8. 2004, delnice zamenjane
po menjalnem razmerju 1:0,05. Za delnice,
katerih število ne bo zadostovalo za izdajo
ene nove delnice (največ 19 delnic), bodo
delničarji dobili izplačilo v denarju po vrednosti 536,31 SIT na delnico.
Po zamenjavi delnic zaradi pripojitve bo
nadzorni svet družbe KD Holding d.d., v
skladu s pooblastilom 5. skupščine delničarjev KD Holding, uskladil besedilo statuta s končno višino povečanja osnovnega
kapitala in končnim številom novo izdanih
navadnih rednih delnic KDHR.
V skladu z določili 522. člena Zakona
o gospodarskih družbah KD Holding d.d.
nadalje obvešča in opozarja upnike obeh
družb, ki sta bili udeleženi pri pripojitvi, da
imajo v šestih mesecih po objavi vpisa pripojitve v sodni register pravico zahtevati
zavarovanje za njihove zapadle, negotove
ali pogojne terjatve. To pravico lahko uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je
zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev.
KD Holding d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-29584/04
Družbenica družbe Petean d.o.o., Pod
Strahom 15, 1291 Škoﬂjica, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani
pri vl. št. 12533600, je dne 25. 10. 2004
sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
na podlagi katerega se je osnovni kapital družbe, ki je doslej znašal 5,263.000
SIT, zmanjšal za 1,500.000 SIT tako, da po
novem znaša 3,763.000 SIT.
Pozivam vse morebitne upnike družbe,
naj se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala soglašajo.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
s sprejetim zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila
varščino.
Petean d.o.o.
direktorica družbe
Zdenka Dena Peternel

Sklici skupščin
Ob-29585/04
Na podlagi 21. člena Statuta Slovenice
d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje
21. redno zasedanja skupščine
Slovenice, d.d., Ljubljana,
ki bo 9. 12. 2004 ob 9. uri v 5. nadstropju poslovne stavbe Slovenice, d.d., Celovška cesta 206 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: za predsednika
21. redne skupščine se izvoli Matjaž Gantar, za preštevalki glasov Spomenko Sluganovič in Tatjano Jeglič. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Jože Dernovšek.
2. Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata,
da se sprejme naslednji sklep: skupščina
sprejme spremembe Statuta Slovenice, zavarovalniške hiše, d.d., Ljubljana v predlaganem besedilu:
I. Besedilo 33. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Družba ima nadzorni svet, ki šteje šest
članov. Člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti, kolikor ni z zakoni
drugače določeno.
Člane nadzornega sveta, ki zastopajo
interese delničarjev, voli skupščina.
Dva člana nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, izvoli svet delavcev. (Ta
določba velja dokler je v veljavi Zakon o
sodelovanju delavcev pri upravljanju, (Ur.
l. RS 42/93) v delu, ki zahteva sodelovanje
delavcev v nadzornih svetih.«
II. Besedilo 76. člena se spremeni tako,
da se glasi: »Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut v prečiščenem
besedilu z dne 29. 9. 2004«.
3. Prenehanje imenovanja članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga, da se sprejme naslednji sklep: skupščina ugotavlja,
da sta Martin Nose in mag.Franc Počivavšek podala odstopni izjavi glede članstva v nadzornem svetu Slovenice, d.d,
Ljubljana, zaradi česar jima je prenehalo
članstvo Martinu Nosetu dne 22. 6. 2004 in
mag. F. Počivavšku dne 21. 6. 2004 in da z
dnem 22. 12. 2004 izteče mandat članom
nadzornega sveta – predstavnikom kapitala: Matjaž Gantar, Tomaž Sila, Leon Frelih
in Sergej Racman ter članom nadzornega
sveta – predstavnikom delavcev: Silvani
Miljavec, Alešu Mirku Miheliču in Williamu
Knapiču.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
– predstavnikov kapitala.
Nadzorni svet predlaga, da se sprejme
naslednji sklep: za člane nadzornega sveta-predstavnike kapitala se za dobo 4 let od
23. 12. 2004 izvolijo Matjaž Gantar, Tomaž
Sila, Leon Frelih in Sergej Racman.
5. Seznanitev z imenovanjem članov
nadzornega sveta–predstavnikov delavcev.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: skupščina se
seznani, da so bili za člane nadzornega
sveta-predstavnike delavcev od 23. 12.
2004 dalje za dobo 4 let imenovani William
Knapič in Uroš Šrajer.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov ter spremembo statuta, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Ljubljani, Celovška 206, v tajništvu uprave,
vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda, v sedmih dneh od
objave sklica zasedanja skupščine. Predlogi morajo biti pismeni, obrazloženi in posredovani upravi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so najmanj pet dni pred zasedanjem
skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njiho-
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vi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki
svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako,
da družba prejme prijavo najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Kolikor se zasedanja skupščine udeleži pooblaščenec,
mora predložiti družbi pooblastilo v pismeni
obliki, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo se hrani v družbi.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 10. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave Matija Šenk

Objava sklepov skupščin
Ob-29569/04
Družba Murka, trgovina in storitve, d.d.,
Lesce, Alpska cesta 45, objavlja, da je
skupščina družbe namesto članice nadzornega sveta Marije Sitar, ki je odstopila dne
15. 6. 2004, za članico nadzornega sveta
dne 12. 10. 2004 izvolila Barbaro Sinčič.
Na podlagi sklepov skupščine o izvolitvi
članov nadzornega sveta z dne 21. 7. 2004
in 12. 10. 2004 so člani nadzornega sveta
družbe Neva Virant, Gregor Vesenjak in
Barbara Sinčič.
Murka d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 1001/04
Ob-29963/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o investicijskem
kreditu, št. kredita 007913/8 in sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve SV 1001/04
z dne 28. 10. 2004, notarja Marka Finka iz
Celja, je bil poslovni prostor št. A1-07 izmere 50 m2, v prvem nadstropju objekta A, poslovno trgovsko garažnega objekta Celeiapark v Celju, ki stoji na parcelah št. 1625/4,
1691/4, 1726/2, 1732, k.o. Spodnja Hudinja
in parcele št. 2204/1, 2212, 2217/1, 2217/2,
2219/1, 2512/1, 2512/2, 2512/3, k.o. Celje,
pridobljen na podlagi prodajne pogodbe z
dne 15. 10. 2003, med prodajalcem Celeiapark d.o.o. in kupcem Hrušovar Ervinom
zastavljeno v korist upnice Banke Celje
d.d., Celje, Vodnikova 2, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 8,818.333 SIT s pripadki, napram
dolžniku Hrušovar Ervinu s.p.
SV 1002/04
Ob-29964/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o investicijskem
kreditu, št. kredita 008016/0 in sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve SV 1002/04
z dne 28. 10. 2004, notarja Marka Finka iz
Celja, sta bili nepremičnini, poslovni prostor, ki je v projektu označen s številko 10,
in ki se nahaja v pritličju objekta K2, ob
Ljubljanski cesti 18a v Celju, s površino
93,48 m2 ter pripadajoče skladišče s površino 13,51 m2 in parkirni mesti št. 33 in
34 s skupno površino 30 m2, ki se nahajajo
v kletni etaži objekta K2, vse na parcelah

682/1, 683/2, 684, k.o. Celje in poslovni
prostor, ki je v projektu označen s številko
9 in ki se nahaja v drugi etaži objekta K2,
ob Ljubljanski cesti 18a v Celju, s površino
100,87 m2, ter z identiﬁkacijsko številko
dela stavbe 38, na parcelah 682/1, 683/2,
684, k.o. Celje, pridobljeni na podlagi kupoprodajnih pogodb z dne 30. 7. 2004, med
prodajalcem Božičnik in kupcem Kuder
Petrom, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova 2, matična
številka 5026121, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20,000.000 SIT s pripadki,
napram dolžniku Kuder Petru s.p.
SV 601/04
Ob-29965/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 601/04 z dne 29. 10.
2004, je bilo dvosobno stanovanje s kabinetom št. 38, ki se nahaja v devetem
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 1A, stoječe na
parc. št. 298 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
65,58 m2, last zastavitelja Roberta Jana,
na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. D 270/2000
z dne 19. 1. 2001, zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank Št. Jakob v Rožu,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20.000 EUR s pripadki.
SV 3480/2004
Ob-29966/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-3480/2004 z dne
29. 10. 2004, so bile nepremičnine – celotno 4. nadstropje v izmeri 558,26 m2, del 5.
nadstropja, in sicer pisarne št. 509, 510,
511, 512, 520, 521, 523, 524, 525, 526 in
527, v skupni izmeri 219 m2, s sorazmernim
delom skupnih prostorov 5. nadstropja v
izmeri 66,08 m2 ter 17 parkirnih mestih v
kleti objekta, in sicer št. 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38
in 40, vse v objektu na Vurnikovi 2 v Ljubljani, parc. št. 1796/38, parc. št. 1796/39
in parc. št. 1796/37, vl. št. 2939, k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja LIZ – Inženiring,
d.d., 1000 Ljubljana, Vurnikova 2, matična
št. 5145139, na podlagi kupne pogodbe št.
9/92-DJ-C1 z dne 7. 7. 1992, sklenjene s
prodajalcem Gradis – Gradbeno podjetje
Ljubljana p.o., Ljubljana, Gradnikove brigade 11, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta
58, matična št. 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 200,000.000 SIT
s pripadki.
SV 1192/04
Ob-29967/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1192/04 z dne 29. 10.
2004, so bile nepremičnine:
– stanovanje v I. nadstropju v izmeri
53,38 m2, identiﬁkacijska številka dela stavbe 2162/1 v podvložku št. 1166/1 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v I. nadstropju v izmeri
48,66 m2, identiﬁkacijska številka dela stavbe 2162/2 v podvložku št. 1166/2 k.o. Koroška vrata,
– stanovanje v I. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identiﬁkacijska številka dela stavbe 2162/3 v podvložku št. 1166/3 k.o. Koroška vrata,
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– stanovanje v II. nadstropju v izmeri 53,38 m2, identiﬁkacijska številka dela
stavbe 2162/4 v podvložku št. 1166/4 k.o.
Koroška vrata,
– stanovanje v II. nadstropju v izmeri 48,66 m2, identiﬁkacijska številka dela
stavbe 2162/5 v podvložku št. 1166/5 k.o.
Koroška vrata,
– stanovanje v II. nadstropju v izmeri 49,30 m2, identiﬁkacijska številka dela
stavbe 2162/6 v podvložku št. 1166/6 k.o.
Koroška vrata,
– stanovanje v III. nadstropju v izmeri 53,38 m2, identiﬁkacijska številka dela
stavbe 2162/7 v podvložku št. 1166/7 k.o.
Koroška vrata,
– stanovanje v III. nadstropju v izmeri 48,66 m2, identiﬁkacijska številka dela
stavbe 2162/8 v podvložku št. 1166/8 k.o.
Koroška vrata,
– stanovanje v III. nadstropju v izmeri 49,30 m2, identiﬁkacijska številka dela
stavbe 2162/9 v podvložku št. 1166/9 k.o.
Koroška vrata,
– stanovanje v IV. nadstropju v izmeri
48,86 m2, identiﬁkacijska številka dela stavbe 2162/10 v podvložku št. 1166/10 k.o.
Koroška vrata,
– stanovanje v IV. nadstropju v izmeri 43,79 m2, identiﬁkacijska številka dela
stavbe 2162/11 v podvložku št. 1166/11 k.o.
Koroška vrata,
– stanovanje v IV. nadstropju v izmeri
49,30 m2, identiﬁkacijska številka dela stavbe 2162/12 v podvložku št. 1166/12 k.o.
Koroška vrata;
vse v stanovanjski stavbi na naslovu
Smetanova ulica 57 v Mariboru, stoječe na
parc. št. 1681/1, pripisane vl. št. 1166 k.o.
Koroška vrata, zastavljene v korist upnice Probanke d.d Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 375.230,61 SIT,
kar znaša v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na
dan 11. 10. 2004, 90,000.000 SIT, z letno monimalno obrestno mero, sestavljeno
iz referenčne obrestne mere – 6-mesečni
Euribor, ki trenutno znaša 2,214% in obrestnega dodatka v višini 2,50% kar trenutno
znaša 4,714% z efektivno obrestno mero
5,04% in rokom zapadlosti terjatve na dan
30. 9. 2014.
SV 1465/04
Ob-29968/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Škrka
iz Ljubljane, opr. št. SV 1465/04 z dne
27. 10. 2004, je bilo zastavljeno enosobno
stanovanje, površine 41,11 m2, v I. nadstropju levo stanovanjske hiše na naslovu Grajzerjeva ulica 24, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 1706, k.o. Kašelj, vpisane pri
vl. št. 3922 s pravico souporabe zemljišča
parc. št. 1704/1, k.o. Kašelj, ki je last zastaviteljice Irene Marušič, Opatje Selo 22,
5291 Miren, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 7. 7. 2004. Stanovanje je zastavljeno v
korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,850.000
SIT s pripadki.
SV 575/04
Ob-29969/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 575/04 z dne 28. 10.
2004, je bilo enosobno stanovanje št. 11, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta v Rovte 7, stoječe
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na parc. št. 1939 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 52,52 m2, last zastavitelja Muhameda
Grgića, Cesta v Rovte 7, Slovenski Javornik, Jesenice, na podlagi pogodbe št. ISP
305/92-G o prodaji stanovanja z dne 30. 11.
1992, sklenjene s prodajalko Železarno Jesenice, d.o.o., zastavljeno v korist upnice
Posojilnice - Bank Bilčovs-Hodiše-Škoﬁče,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Ludmannsdorf 33A, Ludmannsdorf/Bilčovs,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20.000 EUR s pripadki.
SV 1482/2004
Ob-29970/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1482/2004 z dne
21. 10. 2004, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 175, v XII. nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Kardeljeva cesta 57, v skupni izmeri 68,55 m2, od tega s
pripadajočim kletnim prostorom (shrambo)
površine 1,60 m2, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo zaradi etažnega lastninjenja, last
dolžnice in zastaviteljice Štefanije Simonič,
EMŠO 1109948505199, stanujoče Maribor,
Kardeljeva cesta 57, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10. 1993 in sklepa
o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru,
opr. št. II D 557/2003 z dne 2. 3. 2004, zastavljena v korist upnika Špeglič Dejana,
stanujočega Polhov Gradec, Podreber 32,
EMŠO 0510976500383, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 2,000.000 SIT s
pripadki.
SV 1483/2004
Ob-29971/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1483/2004 z dne
21. 10. 2004, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje številka 181 v izmeri 74,47 m2,
v drugem nadstropju stanovanjskega bloka na Trgu Dušana Kvedra 13 v Mariboru,
s solastniškim deležem na vseh skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah in na
funkcionalnem zemljišču večstanovanjske
hiše, stoječe na parc. št. 1753/7 k.o. Spodnje Radvanje, ki še ni vpisana v zemljiško
knjigo kot etažna lastnina in je last Havlas
Dušanke, EMŠO 0404954505530, stanujoče Maribor, Trg Dušana Kvedra 13, do
celote, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18,
Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
8,800.000 SIT s pripadki.
SV 1507/2004
Ob-30049/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1507/2004 z
dne 26. 10. 2004, so bile nepremičnine, ki
predstavljajo dvosobno stanovanje št. 3,
v I. nadstropju v izmeri 57,07 m2, s pripadajočim balkonom v izmeri 3,79 m2 in kletnim boksom v izmeri 2,92 m2, v poslovno
stanovanjski stavbi v Mariboru, Jezdarska
7, s sorazmernim delom skupnih prostorov, delov in naprav stavbe, ki služijo stavbi kot celoti, stoječih na parcelah številka
870 k.o. Tabor, in so last Vauhnik Simone,
EMŠO 1204976505679, stanujoče Bohova 50, Maribor in Župevc Boruta, EMŠO
22901975500300, stanujočega Maribor,
Majeričeva ulica 5, vsakega do 1/2, zastavljene v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje izvršljive
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denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT s
pripadki.
SV 1488/2004

Ob-30050/04

Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 1488/2004 z dne
2. 11. 2004, je štirisobno stanovanje št.
29, v III. nadstopju stanovanjskega objekta Nazorjeva ulica 4, Kranj, stoječega
na parc. št. 913/11, vložna številka 1848
k.o. Kranj, na podlagi prodajne pogodbe št.
362-010/91-04/908 sklenjene dne 18. 11.
1991, last dolžnika in zastavitelja Andreja
Zbila iz Kranja, Nazorjeva ulica 4, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove
banke d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
za zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini 41.276,12 EUR v tolarski protivrednosti s pripadki.
SV 985/04

Ob-30051/04

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 985/04
z dne 29. 10. 2004, je bilo stanovanje št.
20, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe v
Ljubljani na naslovu Beblerjev trg 9, Ljubljana, v izmeri 58,86 m2, ki stoji na parc. št.
1/55, vl. št. 72, k.o. Nove Jarše, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
zastaviteljice Irene Petković, na podlagi
sklepa o dedovanju št. I D 219/2001, pravnomočnega dne 10. 5. 2002, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 96.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 987/04

Ob-30052/04

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 987/04
z dne 29. 10. 2004, je bilo enosobno stanovanje št. 901, s pripadajočo kletjo, v skupni
izmeri 38,82 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Jakčeva ulica 18 v Ljubljani, stoječega na
parc. št. 744 k.o. Štepanja vas, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
zastaviteljice Mojce Belčič, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 28. 9.
2004, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.300 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 1109/2004

Ob-30061/04

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1109/2004 z
dne 27. 10. 2004, je stan. št. 2/II v izmeri 103,05 m² in kletna shramba v izmeri
6,75 m² v objektu v Rušah, Jamnikova 2,
zgrajenem na parc. št. 614/2, 614/3 in 614/5
vse k.o. Ruše, last Sušec Melite, stanujoče
Selnica ob Dravi, Mariborska 22 in Radolič
Aleksandra, stanujočega Ruše, Jamnikova
1, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne
24. 9. 2004, zastavljeno v korist Banke Koper d.d., za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,000.000 SIT s pp.

SV 1121/2004
Ob-30062/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1121/2004 z
dne 28. 10. 2004, je stan. št. 5/I v izmeri
70,12 m², v hiši v Mariboru, Gosposvetska
40, stoječi na parc. št. 1211 – vl. št. 1404
k.o. Koroška Vrata, last Kos Igorja, stanujoča Maribor, Borštnikova 23, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10. 2004,
zastavljeno v korist Banke Koper d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
13,500.000 SIT s pp.
SV 1128/2004
Ob-30063/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1128/2004 z
dne 29. 10. 2004, je stan. št. 11/II v izmeri
53,70 m², v hiši v Mariboru, Prvomajska
5a, stoječi na parc. št. 531 k.o. Tezno,
last Damiš Karmen, stan. Maribor, Prvomajska 31, na temelju kupoprod. pog. št.
01/ČD/DK/2004 z dne 25. 10. 2004, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnice v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.500 EUR
s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila.
SV 1134/2004
Ob-30064/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1134/2004 z dne
2. 11. 2004, je dvosobno stan. št. 5/I v izmeri 50,22 m², v hiši v Mariboru, Frankolovska 11, stoječi na parc. št. 1643 k.o. Tabor,
last Skaza Jožefa, stanujočega Meljski hrib
83, na temelju kupoprodajne pogodbe o
prodaji stan. št. 2261/1-06/93 z dne 16. 9.
1993, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
40.450 EUR s pp, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS na dan plačila.
SV 284/04
Ob-30153/04
V zadevi zavarovanja denarne terjatve
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Sloveniji, 1000 Ljubljana, Dunajska 63, do dolžnice Miukuletič Simone,
Gregorčičeva cesta 1 A, 6250 Ilirska Bistrica, je na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ternovec
Aleksandra iz Ilirske Bistrice z dne 25. 10.
2004, opr. št. SV 284/04, terjatev banke v
znesku 13.500 EUR po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pogodbeno obrestno mero, ki zanaša ob sklenitvi
pogodbe 6,166% letno in je sestavljena iz
6 mesečnega Euriborja (trenutno 2,166%
in pribitka v višini 4,000%), z vsemi pripadki ter morebitnimi ostalimi stroški, ki bi jih
imela upnica z uveljavljanjem vračila terjatve, ter z možnostjo odstopa od pogodbe
v primeru, če je kreditojemalec v zamudi s
plačilom začetne ali dveh zaporednih anuitet, plačljivo v 180 zaporednih mesečnih
anuitetah v višini, ki znaša ob sklenitvi te
pogodbe 115,13 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, anuitete zapadejo v plačilo
v enakem časovnem zaporedju, to je vsakega 1. v mesecu, od katerih prva zapade
v plačilo 1. 12. 2004, zadnja pa dne 1. 11.
2019, zavaruje z ustanovitvijo zastavne
pravice na nepremičnini, ki še ni vpisana v
zemljiški knjigi kot etažna lastnina, vključno
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z zaznambo izvršljivosti terjatve, in sicer
na stanovanju številka 15, v skupni izmeri
47,75 m2, (stanovanje obsega kuhinjo v
izmeri 10,72 m2, sobo v izmeri 15,92 m2,
sobo v izmeri 10,54 m2, hodnik v izmeri
4,90 m2, kopalnico v izmeri 3,48 m2, balkon oziroma teraso v izmeri 1 m2 in druge
prostore v izmeri 1,20 m2), v III. nadstropju
stanovanjske hiše v Gregorčičevi ulici 1A,
Ilirska Bistrica in ni vpisano v etažni lastnini. Stanovanjska hiša stoji na parc. št. 76/5
stanovanjska stavba v izmeri 305 m2, vpisana v vl. št. 667 k.o. Trnovo, vse v korist
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, 1000 Ljubljana, Dunajska
63, matična številka 1430564.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije

terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se takse za prijavo terjatve delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100494.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 31. 1. 2005 ob 13.30 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 27. 10. 2004 nabit na oglasno
desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 10. 2004
St 226/2002
Os-29554/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Brata Lasbaher d.o.o., Ul. Kirbiševih
61, Miklavž – v stečaju, se v skladu z 99/II
členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2004

St 58/2004-5
Os-29552/04
1. Z dnem 27. 10. 2004 se začne stečajni postopek nad dolžnikom W. A. gostilna »Ob gozdu« Horvat Alexandra s.p.,
Andrejci 24/a, matična številka 1607154,
davčna številka 26425645.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po tej
objavi stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se takse za prijavo terjatve delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100584.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 31. 1. 2005 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil 27. 10. 2004 nabit na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 10. 2004

St 30/2004
Os-29587/04
Oklic tega sodišča opr. št. St 30/2004
z dne 11. 10. 2004 se v prvi točki dopolni
tako, da se glasi:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Maja, podjetje za zastopanje, trgovino
in posredovanje, svetovanje, servisiranje in storitve d.o.o., Letence, Golnik,
Letence 14, se začne in se takoj zaključi.
V 2. in 3. točki ostane oklic nespremenjen.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 10. 2004

St 49/2004-6
Os-29553/04
1. Z dnem 27. 10. 2004 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Dnevni bar
»Špiclin« Špiclin Terezija s.p., Gaberje
4, Lendava.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno
dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po tej
objavi stečajnega postopka. K vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih

St 158/2004
Os-29588/04
To sodišče je s sklepom St 158/2004
dne 26. 10. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Revija Adrenalin Podjetje
za založništvo, oglaševanje in oblikovanje d.o.o., Trebinjska 14, Ljubljana,
matična številka 5810108, davčna številka
92513999.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Marko Drobež 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 po-

St 26/2004
Os-29586/04
Oklic tega sodišča opr. št. St 26/2004
z dne 11. 10. 2004 se v prvi točki dopolni
tako, da se glasi:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Jona, podjetje za proizvodnjo, trgovino
in storitve d.o.o., Žirovnica, Žirovnica
61, Žirovnica, se začne in se takoj zaključi.
V 2. in 3. točki ostane oklic nespremenjen.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 10. 2004
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zivamo, 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 10.45, soba 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2004
St 195/2004
Os-29589/04
To sodišče je s sklepom St 195/2004
dne 25. 10. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Unideal Podjetje za računovodsko ﬁnančne storitve d.o.o., Savska cesta 3a, Ljubljana, matična številka
5698626, davčna številka 37051601.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Staška Mrak Jamnik 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 13.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2004
St 207/2004
Os-29590/04
To sodišče je s sklepom z dne 30. 9. 2004
pod opr. št. St 207/2004 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Eureka,
podjetje za gradnjo, inženiring, prodajo,
posredništvo, zastopanje in marketing,
d.o.o., Jamova 31, Ljubljana, matična številka 5427118, šifra dejavnosti 51.160.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica,
prijavijo svoje 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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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 (30. 9. 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini
na dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Brane Gorše iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– RS Ministrstvo za ﬁnance RS, DURS,
Davčni urad Ljubljana, Dunajska 22, Ljubljana,
– Tekstilna, d.d., Ajdovščina, Tovarniška c. 15, Ajdovščina,
– Brandoni Italo & SamaRoberto, Via
Caduti del Lavoro 4, 60131 Ancona, Italija,
– Rajar Bojan, Jamova c. 31, Ljubljana,
– BIK, d.o.o., Lokavec 41A, Ajdovščina.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 30. 9. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2004
St 234/2003
Os-29591/04
To sodišče je s sklepom St 234/2003 z
dne 25. 10. 2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Esperance, poslovni
in komercialni inženiring d.o.o., Cesta
na Brod 16, Ljubljana – v stečaju.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2004
St 214/2004
Os-29592/04
To sodišče je s sklepom St 214/2004
dne 25. 10. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Aprile, podjetje za trgovino d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta
442, davčna številka 20244126, matična
številka 5839483.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimiljan Gale, Kropova 10, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 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
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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 2. 2. 2005 ob 12. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2004
St 97/2004

Os-29593/04

To sodišče je s sklepom St 97/2004
dne 25. 10. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Vema Advertising Agency
oglaševalska agencija d.o.o., Letališka
32, Ljubljana, matična številka 1125044,
davčna številka 17111960.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Staška Mrak Jamnik 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 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2004
St 184/2004

Os-29594/04

To sodišče je s sklepom St 184/2004
dne 25. 10. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Danjan d.o.o., Tovarniška
30, Logatec, matična številka 1582194.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Edo Rozman, Tacenska cesta 36, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 1. 2005 ob 12. uri, soba 307a/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2004
St 20/2004
Os-29597/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2004 z dne 25. 10. 2004 zaključilo
stečajni postopek proti stečajnemu dolžniku
GTS Korpar Podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o. – v stečaju, Maribor, Svetozarevska 10, ker premoženje,
ki je prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka in je tudi
neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Višje sodišče v Mariboru v roku 15 dni po
objavi tega sklepa. Pritožbo je treba vložiti
v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000
Maribor, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2004
St 88/2004
Os-29598/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 88/2004 sklep z dne 27. 10.
2004:
I. To sodišče je dne 27. 8. 2004 ob 11.57
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Ingrad
beton, Gradbena in raziskovalna dela
d.o.o., Lava 7, Celje, z dne 12. 7. 2004, in
je dne 27. 10. 2004 ob 15.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Ingrad beton,
Gradbena in raziskovalna dela d.o.o., Lava
7, Celje (matična številka: 1317946, ID št.
za DDV: SI89383508).
Odslej se ﬁrma glasi: Ingrad beton,
Gradbena in raziskovalna dela d.o.o., Lava
7, Celje (matična številka: 1317946, ID št.
za DDV: SI89383508) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. Vis, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega
se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-7110006-88000404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. januarja 2005 ob 12.30 uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 27. 10.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2004
St 68/94

Os-29599/04

Stečajno upraviteljico Dito Kastelic se z
dnem 26. 10. 2004 razreši funkcije stečajne
upraviteljice v stečajni zadevi Špedtrans
Špedicija d.o.o. – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2004
St 103/2004

Os-29600/04

To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 103/2004 sklep z dne 27. 10.
2004:
I. To sodišče je dne 23. 9. 2004 ob 15.40
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Fenstal,
Proizvodnja in storitve d.o.o., Pohorska
ulica 13/b, Celje, ki ga zastopa pooblaščenec Rok Fink, odvetnik iz Celja z dne
21. 9. 2004 in je dne 27. 10. 2004 ob 13. uri
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Fenstal, Proizvodnja in storitve d.o.o., Pohorska ulica 13/b, Celje (matična številka:
1273779, ID št. za DDV: SI32451229).
Odslej se ﬁrma glasi: Fenstal, Proizvodnja in storitve d.o.o., Pohorska ulica 13/b,
Celje (matična številka: 1273779, ID št. za
DDV: SI32451229) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo TRR-računa ali drugega računa upnika (matična
številka in davčna številka). Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega
se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900,00 SIT) in največ
2000 točk (38.000,00 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic na
št. 11-42153-7110006-10300404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. januarja 2005 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 27. 10.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2004

St 13/2004
Os-29601/04
V postopku prisilne poravnave dolžnika
Alusistem, Proizvodnja, inženiring, trgovina in storitve d.o.o., Podgrad 4, Gornja
Radgona, matična številka 1189921, šifra
dejavnosti 50500 poravnalni senat tukajšnjega sodišča razpisuje narok za prisilno
poravnavo.
Narok bo dne 29. 11. 2004 ob 13. uri pri
tukajšnjem sodišču v sobi št. 22.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 413/IV v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 10. 2004
St 18/99
Os-29602/04
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Karel Gaber s.p., Serdica 17/a
– v stečaju, se po 169. členu ZPPSL zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 10. 2004
St 12/2004
Os-29603/04
To sodišče je na seji senata dne 22. 10.
2004 pod opr. št. St 12/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Avtoprevozništvo Zoran Mikec, s.p., Sveti vrh 1, Mokronog, matična številka
5179022000, šifra dejavnosti 60.240, se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Avtoprevozništvo Zoran Mikec, s.p., Sveti
vrh 1, Mokronog, 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 22. 10. 2004
St 47/2004
Os-29779/04
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 47/2004 z dne 28. 10. 2004 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Jovan Andrejem s.p. s ﬁrmo Trgovina in storitve »Veseli lev«, Andrej Jovan s.p., Ul. Goce Delčeva 21, Maribor, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2004
St 4/2004
Os-29780/04
To sodišče je dne 27. 10. 2004 s sklepom, opr. št. St 4/2004 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Esih Dragica s.p., gostinstvo – gostilna »Rozika«,
Slomškova 7, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 10. 2004
St 86/2003
Os-29781/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 86/2003 sklep z dne 28. 10.
2004:
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1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Varioform, Podjetje za proizvodnjo in trgovino umetnih mas d.o.o., Novo Celje
11, Petrovče – v stečaju (matična številka: 5828309, ID št. za DDV: SI94956448),
se zaključi v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL, saj ni premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Varioform, Podjetje za proizvodnjo in trgovino umetnih
mas d.o.o., Novo Celje 11, Petrovče – v
stečaju (matična številka: 5828309, ID št.
za DDV: SI94956448), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 10. 2004
St 24/2003
Os-29782/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 24/2003 sklep z dne 27. 10.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Han Štefan s.p., Gubčeva ulica 8, Celje
– v stečaju (matična številka: 5017574,
ID št. za DDV: SI54406773), se zaključi v
skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Han Štefan
s.p., Gubčeva ulica 8, Celje – v stečaju
(matična številka: 5017574, ID št. za DDV:
SI54406773), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2004
St 39/204
Os-29784/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 39/2004 sklep z dne 27. 10.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Zorko Franc s.p., »Vigiles«, Ljubljanska
c. 60, Celje – v stečaju (matična številka:
5469806, ID št. za DDV: SI49983067), se
zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po tega objavi sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Zorko Franc
s.p., »Vigiles«, Ljubljanska c. 60, Celje – v
stečaju (matična številka: 5469806, ID št.
za DDV: SI149983067), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2004
St 58/2004
Os-29785/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 58/2004 sklep z dne 27. 10.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
ZBIL, Gradbeništvo, proizvodnja, trgovina d.o.o., Spodnje Sečovo 85a, Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka:
5796962, ID št. za DDV: SI58468528), se
zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok za preizkus terjatev razpisan za dne
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1. decembra 2004 ob 14.30, 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: ZBIL, Gradbeništvo, proizvodnja, trgovina d.o.o., Spodnje
Sečovo 85a, Rogaška Slatina – v stečaju
(matična številka: 5796962, ID št. za DDV:
SI58468528), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2004
St 4/2004
Os-29786/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 4/2004 sklep z dne 27. 10.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Niko Klinc, Trgovina in avtoprevozništvo Klinc s.p., Podlog 8/b, Šempeter – v
stečaju (matična številka: 5654550, ID št.
za DDV: SI28136055), se zaključi v skladu
z dol. čl. 99/II ZPPSL, saj ni premoženja, ki
bi prišlo v stečajno maso.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi sklepa o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Niko Klinc, Trgovina in avtoprevozništvo Klinc s.p., Podlog
8/b, Šempeter – v stečaju (matična številka: 5654550, ID št. za DDV: SI28136055),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2004
St 87/2004
Os-29813/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 87/2004 sklep z dne 29. 10.
2004:
I. To sodišče je neposredno dne 26. 8.
2004 ob 8.55 prejelo predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Gostilna »Zottl«, Božena Zottl s.p., Ivenca
18, Vojnik z dne 24. 8. 2004 in je dne
29. 10. 2004 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Gostilna »Zottl«,
Božena Zottl s.p., Ivenca 18, Vojnik (matična številka: 5875751), ID št. za DDV:
SI54622719).
Odslej se ﬁrma glasi: Gostilna »Zottl«,
Božena Zottl s.p., Ivenca 18, Vojnik (matična številka: 5875751, ID št. za DDV:
SI54622719) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni
masi. Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo 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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet),
na katerega se nanaša njihov zahtevek.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11-42153-711006-87000404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. januarja 2005 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 29. 10.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 10. 2004
St 81/2000
Os-29814/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Konus, Kemijska
in usnjarska predelovalna industrija
d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Konjice
– v stečaju razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, ki bo dne 10. decembra 2004 ob
8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča,
Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne
mase obsega v skladu z določili 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 114,500.000 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 11%; kar
vse je natančno, v skladu z določili 163.
člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne
razdelitve (A75/1-132), ki je sestavni del tega
oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A75/1-132) v stečajni pisarni tukajšnjega
sodišča, Prešernova 22, Celje, med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. oktobra 2004
St 222/2004
Os-29815/04
To sodišče je s sklepom z dne 22. 10.
2004 pod opr. št. St 222/2004 začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom
Elitbau, Zaključna dela v gradbeništvu
in ﬁnanciranje d.o.o., Trpinčeva ulica 39,
Ljubljana, matična številka 1799975, šifra
dejavnosti 45.450.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica,
prijavijo svoje 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).
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 (22. 10. 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Kalcer d.o.o., Ljubljanska cesta 51,
Trzin,
– B.M.Z. Unicom d.o.o., Cesta Ceneta
Štuparja 15, Ljubljana,
– Jari d.o.o., Povšetova 12, Ljubljana,
– Zidarstvo Lazo Kovačevič s.p., Za
progo 11, Ljubljana,
– Darko Bauman, Preglov trg 7, Ljubljana – kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 22. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2004
St 210/2003
Os-29944/04
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad Daisy Technnnnologies d.o.o., Ljubljana – v stečaju za dne
9. 12. 2004 ob 10.30 v sobi 363/III tega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve ogledajo pri sodišču v sobi 312 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2004

Izvršbe
Z 3/2001
Os-26047/04
Na podlagi umika zavarovanja v zadevi
zavarovanja upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, kot pravna naslednica Banke Vipa, d.d., Erjavčeva ulica
2, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa Branka
Budihna Simčič in dolžnika – zastavitelja
Prograd, Gradbeno in trgovsko podjetje
d.o.o. Kosovelova ulica 2, Nova Gorica,
ki ga zastopa direktor Albert Manfreda, v
višini 35,000.000 SIT s pp, se razveljavi
rubež nepremičnine v lasti zastavitelja in
dolžnika – montažne počitniške hiše št. 128
v turističnem naselju Čatež, na delu parc.
št. 541/33, 541/34, 541/35, 541/36, 541/37,
541/38, 541/39, 541/40, 541/41, 541/42,
541/43, 541/44, vse k.o. Mostec, ki jo je
dolžnik – zastavitelj pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 10. 1999 od
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 9. 9. 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
In 02/00076

Os-27705/04

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 6. 2004, opr. št. In 02/00076, je bil
dne 23. 8. 2004 opravljen v korist upnika
Gradbenega stanovanjskega podjetja Grasto d.o.o., Matije Tomca 4, Domžale, rubež
nepremičnine, v zemljiško knjigo nevpisane etažne lastnine stanovanja na naslovu
Ljubljanska c. 84 A, Domžale, št. stanovanja 8, v izmeri neto površine 33,55 m2 (bruto površina 38,25 m2), last dolžnice Marije
Trpin, Ljubljanska c. 84a, Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 30. 9. 2004
In 02/00081

Os-27707/04

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 7. 5. 2004, opr. št. In 02/00081, je bil
dne 12. 7. 2004 opravljen v korist upnika
Gradbenega stanovanjskega podjetja Grasto d.o.o. Matije Tomca 4, Domžale, rubež
nepremičnine, v zemljiško knjigo nevpisane etažne lastnine stanovanja na naslovu
Ljubljanska c. 72, Domžale, št. stanovanja
44 v izmeri 57 m2, last dolžnika Jožeta Trebovca, Ljubljanska c. 72, Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 30. 9. 2004
In 03/00160

Os-27708/04

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 11. 3.2004, opr. št. In 03/00160, je
bil dne 5. 4. 2004 opravljen v korist upnika
mld. Hitij Tomaža in mld. Hitij Maje, oba
Slamnikarska 4, Mengeš, ki ju zastopa zakonita zastopnica mati Hitij Štefka, rubež
nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško
knjigo, in sicer garaže v izmeri 31 m2, in
nosi št. 4, stoječi na naslovu Levčeva 16,
Mengeš, v sklopu stanovanjskega objekta M9/M10, zgrajena na parc. št. 830/10,
827/4, 826/4, 824/12, 824/10 in 828/4, vse
k.o. Mengeš, last dolžnika Bojana Hitija,
Slamnikarska 4, Mengeš.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 30. 9. 2004
In 02/00110

Os-24773/04

Izvršitelj Franko Slavec je dne 24. 8.
2004, ob 10. uri v izvršilni zadevi Okrajnega
sodišča v Kopru, opr. št. In 110/02, zaradi
izterjave 63,624.617 SIT, ob prisotnosti: 1.
upnik ni prisoten, je obveščen, 2. dolžnik
Lavrenčič Aleš, 3. dolžnica Bocaj Rosana,
opravil rubež nepremičnine, ki ni vknjižena
v zemljiško knjigo: poslovni lokal št. 1 v
pritličju objekta Tržnica v izmeri 17,80 m2 v
naravi vhod - hodnik v Pizerijo Štorija, lokal
v izmeri 17,80 m2 se nahaja v I. nadstropju
objekta tržnica, v naravi toaletni prostori ter
poslovni lokal št. 58 v izmeri 79 m2, ki se
nahaja v objektu Tržnica v Kopru, v naravi
Pizzerija Štorija, Pristaniška 2, Koper, ki se
sestoji iz jedilnice in kuhinje.
In 2004/00313

Os-26696/04

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 24. 9. 2003, je bil dne 21. 5. 2004
opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge Ruski car z.o.o., Bratovševa ploščad 30, Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja št. 53, v 9. nadstropju Glinškova
ploščad 9, Ljubljana, last dolžnika Pograjc
Igorja, Gabrje 57, Dobrovo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2004

In 2004/00194
Os-27715/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 3. 2004, je bil dne 17. 8. 2004
opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež 1/2 dvosobnega stanovanja št.
28 v izmeri 14,08 m2, kleti v izmeri 5 m2, na
naslovu Poljanska 54, Ljubljana, II. nadstropje, last dolžnice Džambasović Slavice,
Poljanska 54, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2004
In 2002/00911
Os-27716/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 9. 2002, je bil dne 27. 10. 2003
opravljen v korist upnika SPL Ljubljana
d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 35 v izmeri 66,06 m2, v IX.
nadstropju večstan. bloka na Celovški 144,
Ljubljana, last dolžnice Karavanič Majde,
Celovška 144, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2004
In 03/00803
Os-28968/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 03/00803
z dne 8. 1. 2004, je bil dne 23. 6. 2004
opravljen rubež nepremičnine, ki obsega
poslovni prostor št. 2.1.09, v II. nadstropju
Trgovsko poslovnega centra City v Mariboru, v izmeri 85,46 m2, Vita Kraigherja
5, ki leži na zemljišču parc. št. 1771, k.o.
Maribor - grad, ki je last dolžnice Nade
Vajngerl, v korist upnika Areal d.o.o., Ul.
Vita Kraigherja 5, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 10. 2004
Z 2004/00118
Os-25243/04
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2004/00118,
ki ga je dne 8. 5. 2004 izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je bila na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje št. 4, v stanovanjskem
bloku št. 2, v Radljah ob Dravi, ležečega
na parcelni št. 573/1, prepisani pri vl. št.
566, k.o. Radlje ob Dravi, ki je last dolžnika
do celote, na podlagi prodajne pogodbe št.
02-66/02-60/03-K z dne 11. 6. 2003, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Radlje, d.d., Mariborska cesta 40,
Radlje in kupcem Brunšek, d.o.o., Spodnja Selnica ob Dravi 97, Selnica ob Dravi,
ustanovljena zastavna pravica v korist upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 11,288.810,81 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 5. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1005/2003
Os-27438/04
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Republike Slovenije oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: pogodbe o kupoprodaji poslovnih prostorov z dne 10. 2. 1993 in dodatka k pogodbi o kupoprodaji poslovnih prostorov z
dne 31. 5. 2001 za poslovni prostor – lokal
št. 5 v izmeri 28,13 m2, v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe v Logatcu, Stara
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cesta 10, na parc. št. 665/7, k.o. Dolenji
Logatec, podvložek št. 2303/92. Prodajalec je Gradnik Logatec, Tržaška cesta 27,
Logatec, kupec pa Krvina Ferdinand, roj.
26. 2. 1959, Hotedršica 13, Hotedršica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Republike Slovenije na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju po pok.
Ferdinandu Krvini.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijejo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini prodajne pogodbe in dodatka, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 5. 10. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 623/99
Os-25913/04
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, v pravdni zadevi tožeče stranke mld. Aldijane Kalač, ki jo zastopa mati Senija Damjanovič, obe Valjavčeva 12, Kranj, proti toženi stranki Enverju
Kalaču, Rožaje, Črna Gora, zaradi plačila
preživnine, postavilo tožencu Enverju Kalaču, začasno zastopnico, odvetnico Jelko
Sajovic iz Kranja.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca v postopku, vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 9. 2004
I 2002/01579
Os-26074/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., PE Ljubljana, Mala ul.
5, Ljubljana, proti dolžniku Koritnik Mariu,
roj. 11. 9. 1961, Vošnjakova ul. 5, Ljubljana,
zaradi izterjave 46.264 SIT sklenilo:
dolžniku Koritnik Mariu, roj. 11. 9. 1961,
Vošnjakova ul. 5, Ljubljana, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ) postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem, Slovenska c. 55c, Ljubljana.
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 23. 9. 2004
I 2004/07223
Os-28723/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Slovenske železnice d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Mitja Stražar, Ljubljana, proti dolžniku
Krajnčič Petru, Kvedrova 20, Ljubljana, zaradi izterjave 9.220 SIT sklenilo:
dolžniku Krajnčič Petru, Kvedrova 20,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
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postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem.
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 13. 10. 2004

Oklici dedičem
D 171/2004
Os-25908/04
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Rojs
Mariji, rojeni 21. 11. 1880, nazadnje stanujoči Zg. Ščavnica 71, ki je umrla 19. 10.
1949.
Ker sodišču ni znano, ali je kaj dedičev,
s tem oklicem pozivamo vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po pokojni Rojs Mariji, da se priglasijo Okrajnemu
sodišču v Lenartu, v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 2. 9. 2004
D 29/95
Os-25909/04
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Krautič Antonii, rojeni 7. 1. 1864, nazadnje
stanujoči Malna 25, Lenart v Slovenskih
goricah, ki je umrla 11. 4. 1944.
Ker sodišču ni znano, ali je kaj dedičev,
s tem oklicem pozivamo vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine po pokojni
Krautič Antonii, da se priglasijo Okrajnemu
sodišču v Lenartu, v enem letu od objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 24. 8. 2004
D 132/96
Os-25910/04
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Kovačec Ljudmili, rojeni 3. 9. 1920, nazadnje
stanujoči Spodnja Voličina 14, ki je umrla
16. 3. 1994.
Ker sodišču ni znano, ali je kaj dedičev, s tem oklicem pozivamo vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojni Kovačec Ljudmili, da se priglasijo
Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem letu
od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 24. 8. 2004
III D 648/2003
Os-22282/04
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Milki Meserko, rojeni 18. 7.
1932, umrli 26. 7. 2003, nazadnje stanujoči
v Ljubljani, Moškričeva 40a.
Sodišče ne razpolaga s podatkom o
prebivališču zap. vnuka Roberta Meserka
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(živel naj bi nekje v Republiki Hrvaški),
zato ga s tem oklicem poziva, da se v roku
enega leta od objave tega oklica in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasi
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in
zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Spremembe
KOPER

Oklici pogrešanih
N 74/2004

Os-29288/04

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Dorijana
Dobrinje, Lopar št. 41, 6273 Marezige, ki
ga zastopa Marko Globevnik, odvetnik iz
Kopra, zoper nasprotno udeleženko Ano
Bembič, ženo Antona, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnica za posebni primer Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran,
zaradi predloga za razglasitev za mrtvo,
dne 11. 10. 2004 sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za
mrtvo Ano Bembič, ženo Antona, neznanega bivališča.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali smrti, da o sporočijo sodišču v treh
mesecih po objavi oglasa, ker bo sodišče,
po poteku tega roka, pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2004

Kolektivni delovni spori
Kd 1/2004

Os-26073/04

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikatom lesarstva Slovenije,
Dalmatinova 4, Ljubljana in nasprotnima
udeležencema 1. Gospodarsko zbornico
Slovenije – Združenje lesarstva, Dimičeva 13, Ljubljana in 2. Združenjem delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, Ljubljana,
ki ju zastopa pooblaščenka Metka Penko
Natlačen, univ. dipl. pravnik, s pravniškim
pravosodnim izpitom, zaradi ugotovitve neveljavnosti razlage komisije za razlago Kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi več čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok je razpisan na dan
17. november 2004, ob 13. uri, v sobi št.
8/III Delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani, Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne
23. 9. 2004.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 23. 9. 2004

Srg 2004/00783
Ob-29925/04
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 2004/00783 z dne 7. 9. 2004 pod št.
vložka 1/03089/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5618363
Firma: G.D.V. RITOŠA, trgovina in
proizvodnja d.o.o. Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Kajuhova 28, 6310 Izola
Osnovni kapital: 8,554.718,35 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo: Ritoša Gverino, Senčna ulica 4, 6310 Izola,
osnovni vložek 5,914.718,35 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 3. 1992; Ritoša Dragan,
Senčna ulica 4, 6310 Izola, osnovni vložek
14.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 3.
1992; Ritoša Valter, Pot pomorščakov 1c,
6320 Portorož, osnovni vložek 14.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 11. 3. 1992; G.D.V. Ritoša d.o.o. Izola, Kajuhova 28, 6310 Izola,
osnovni vložek 2,612.000 SIT, ne odgovarja, vstop 4. 7. 2000.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na
podlagi prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, v nadaljevanju: ZGD) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep
o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost
plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper slep je
dopustna pritožba v roku 8 dni od vročitve
sklepa o izbrisu, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

LJUBLJANA
Rg-30002/04
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2004/08258 z dne 2. 11.
2004 pod št. vložka 1/09585/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5428149
Firma: GRIP trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o.,
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Brnčičeva 29, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
Osnovni kapital: 17.872.000,00 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: GARVAS FRANC, Zelena pot 21, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 5.957.333,33 SIT, ne
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odgovarja, vstop: 5. 11. 1990; ILAŠ MILIVOJ,
Poljedeljska cesta 5, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 5.957.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 11. 1990; POGAČAR MIKLAVŽ,
Dergomaška 65, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 5.957.333,33 SIT, ne odgovarja,
vstop: 5. 11. 1990.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena Zakona
o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost
plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 15 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 206/2004
Rg-7942/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba UM & EKO, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Škalska 14, Slovenske Konjice, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 6. 2.
2004.
Družbenik Gorenc Silvester, Partizanska cesta 31, Maribor, prevzame premoženje in 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 15. 3. 2004
Srg 1534/2004
Rg-28587/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Velma Prislan - Gros, storitve,
posredovanje in trgovina, d.n.o., Velenje, Šalek 88, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 30. 9.
2004.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Gros Brankotu, Šenbric 56, Velenje in
Prislan Mitju, Šalek 88, Velenje, 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 14. 10. 2004
Srg 1612/2004
Rg-29292/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-

ku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Toneja, Računalniški, ekonomski in ﬁnančni inženiring, d.o.o., Čopova
8, Celje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 1. 9. 2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Jagrič Antonu, Čopova ul. 8, Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2004
Srg 1106/2004
Rg-28159/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Motech – razvoj programske
opreme in svetovanje d.o.o., Ulica Vena
Pilona 14, 6000 Koper, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/6307/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 17. 8. 2004.
Družbenik Marko Žerdin iz Kamnice,
Kamniška graba številka 15, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
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 Kopru
dne 11. 10. 2004
Srg 07471/204
Rg-27684/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Proma,
svetovanje in trgovina, d.o.o., Logatec, Kalce 42 c, objavlja sklep:
Proma, svetovanje in trgovina,
d.o.o., Logatec, Kalce 42 c, reg. št. vl.
1/14682/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 26. 8.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Tadel Simona, Logatec,
Kalce 12, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2004
Srg 07127/2004
Rg-27693/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in iz-
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brisa iz sodnega registra družbe Ben-Trade, trgovina na debelo in drobno z neživilskimi in živilskimi proizvodi d.o.o., Ljubljana, Aljaževa 26, objavlja sklep:
Ben-Trade, trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi in živilskimi proizvodi d.o.o., Ljubljana, Aljaževa 26, reg.
št. vl. 1/07886/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 2. 8.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Miha Benčina, Ljubljana,
Aljaževa 26, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2004
Srg 8196/2004
Rg-28581/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe
Pezin, trgovsko podjetje, d.o.o., Ribnica,
Goriča vas 83, objavlja sklep:
družba Pezin, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ribnica, Goriča vas 83, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Tanko Jože in Tanko
Marija, oba Goriča vas 83, Ribnica, 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 15. 10. 2004
Srg 08418/2004
Rg-28742/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe AlfaNet,
svetovanje in inženiring d.o.o., Ljubljana,
Ravbarjeva 5, objavlja sklep:
AlfaNet, svetovanje in inženiring
d.o.o., Ljubljana, Ravbarjeva 5, reg. št.
vl. 1/24730/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 9.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Jana Babnik Klemenčič,
Vrhovci c. X/23, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
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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 08324/2004
Rg-28746/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Imam
d.o.o., Podjetje za računalniško podporo, izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, trgovina, gostinstvo in
rekreacijske storitve Dobrova, Hruševo 4,
objavlja sklep:
Imam d.o.o., Podjetje za računalniško
podporo, izobraževanje, usposabljanje
in zaposlovanje invalidov, trgovina, gostinstvo in rekreacijske storitve Dobrova, Hruševo 4, reg. št. vl. 1/38725/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Rus Hedvika, Hruševo
4, Dobrova, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2004
Srg 07298/2004
Rg-28939/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Adarma, trgovina, svetovanje in posredovanje
d.o.o., Onger 15, Trzin, ki jo zastopa notarka Nada Kumar iz Ljubljane, Slovenska
56, objavlja sklep:
družba Adarma, trgovina, svetovanje
in posredovanje d.o.o., Onger 15, Trzin,
reg. št. vl. 1/34772/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 26. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Brankovič Goran, Onger
15, Trzin, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2004
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Srg 08714/2004
Rg-28954/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Breskvar
d.o.o., telefonija, storitve in prodaja, Litija,
Ponoviška cesta 14, ki jo zastopa notar
Miro Bregar iz Litije, Ulica Mire Pregljeve
4, objavlja sklep:
družba Breskvar d.o.o., telefonija,
storitve in prodaja, Litija, Ponoviška cesta 14, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 30. 9. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Breskvar Tone, Litija, Predilniška 30, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2004
Srg 08507/2004
Rg-28959/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Tribut, trgovina in posredovanje d.o.o., Ljubljana,
Čučkova 9, ki jo zastopa odvetniška družba
Taljat, Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o.,
Ljubljana, Miklošičeva 30, objavlja sklep:
družba Tribut, trgovina in posredovanje d.o.o., Ljubljana, Čučkova 9, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 9. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Taljat Igor in Taljat Uroš,
oba Ljubljana, Smrtnikova 5, 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 20. 10. 2004
Srg 0824/2004
Rg-28960/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe ICS Group, mednarodne trgovinske storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 130, objavlja sklep:
družba ICS Group, mednarodne trgovinske storitve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130, prevod: ICS Group, International Commercional Services Ltd, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 17. 9. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Sajine Nikolai, Sovhoznaja ul. št. 4, stavba 4, stanovanje št. 17,
Moskva, Ruska Federacija in Votchenko
Alexander, Borovskoje šosse št. 36, stanovanje 67, Moskva, Ruska Federacija, 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 20. 10. 2004
Srg 2376/2004

Rg-29294/04

Družba Dani Rozman, izobraževanje,
storitve in trgovina d.o.o., Na produ 30,
Bresternica, katere družbenik je Rozman
Daniel, Stantetova ulica 8, Maribor, po sklepu družbenika družbe z dne 18. 8. 2004
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Rozman
Daniel.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2004
Srg 2347/2004

Rg-29751/04

Družba GEA, ekonomsko svetovanje
in inženiring d.o.o., Svetozarevska ulica
10, Maribor, reg. št. vl. 1/1507/00, katere
družbenica je Richter Peče Nevenka, Klinčevih 8, Kamnica, po sklepu družbenice
družbe z dne 13. 10. 2004 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Richter
Peče Nevenka.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2004
Srg 78/2004

Rg-23347/04

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Kolenko in Partner, proizvodnja in trgovina d.n.o., Črenšovci, Ulica
OF 28, ki je vpisana v reg. vložku tega
sodišča št. 1/1934/00, matična številka
1122002, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov Kolenko Daniela in
Kolenko Elizabete, oba ulica OF 28, Črenšovci, z dne 20. 12. 2003.
Družba nima nepoplačanih obveznosti,
zaposlenih delavcev pa ni imela.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemata oba družbenika.
Družbenika izjavljata, da družba nima
premoženja.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko up-
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niki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni
od dneva objave tega sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti,
ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 8. 2004
Srg 363/2004

Rg-12332/04

Družba CIM TECH, Poženel & Poženel Intelektualne storitve d.n.o. Idrija, s
sedežem Ulica Otona Župančiča 2, Idrija, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru, s št. 1-927-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu obeh
družbenikov družbe z dne 23. 4. 2004.
Ustanovitelja družbe sta Silva Poženel
in Bojan Poženel, oba ulica Otona Župančiča 2, Idrija, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
Zoper sklep 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 6. 5. 2004
Srg 1021/2004

Rg-29295/04

Družba Slobana d.o.o. Trgovina, s sedežem Žapuže 99, Ajdovščina, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. 1-3373-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 8. 10. 2004.
Ustanovitelj družbe je Bogumil Mejovšek, Trg Hrvatskih velikana 1, Zagreb, Republika Hrvaška, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
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 22. 10. 2004
Srg 1066/2004

Rg-29953/04

Družba Erina, intelektualne storitve
d.o.o., s sedežem Ledine 139, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. vložka 1-4066-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 27. 10.
2004.
Ustanoviteljica družbe je Kovačič Erika,
Ledine 139, Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
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 29. 10. 2004
Srg 200/2004

Rg-27700/04

Družba Cesta Varaždin, delniška
družba za projektiranje, rekonstrukcijo
in izgradnjo cest in ostalih objektov nizkih gradenj, Varaždin, Međimurska 26,
Podružnica Ormož - Ptuj, Žnidaričevo
nabrežje 13, Ptuj, reg. št. vl. 1/9282-00,
katere ustanovitelj je Cesta Varaždin d.d.,
Međimurska 26, Varaždin, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 1. 6. 2004 preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Cesta
Varaždin d.d.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 10. 2004
Srg 271/2004

Rg-29296/04

Družba Dar Mont montaža in gradbeništvo d.o.o., Langusova ulica 14 a,
Ptuj, reg. št. vl. 1/7093-00, katere ustanoviteljica je Vuk Darinka, Langusova 14
a, Ptuj, po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 17. 8. 2004 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Vuk
Darinka.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 10. 2004
Srg 448/2004

Rg-28966/04

Družba Rosc proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Mežica,
Stržovo 73, reg. št. vl. 1/9760-00, katere družbenik je Rosc Roman, po sklepu
družbenika z dne 4. 10. 2004 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom prevzame Rosc
Roman iz Mežice, Stržovo 73.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče
sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 10. 2004
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Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Božičič Miroslav, Malija 29B, Izola – Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 013-0587/94,
izdan dne 16. 12. 1994 in 18. 2. 2004.
gnb-169995
Ceglar Ema s.p., Dolnji Zemon 91B,
Ilirska Bistrica, priglasitveni list, opravilna
št. 012-41/95, izdan dne 12. 4. 1995.
gng-169994
Cimerman Egidij, Glinek 21, Škoﬂjica,
priglasitveni list, opravilna št. 28-1085/94,
izdan dne 30. 5. 1994. gnd-170468
Đurić Dragan, Ilica Polonce Čude
1, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-1907/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gni-170188
Jelaš Marko s.p., Vavpolje 13,
Rečica ob Savinji, obrtno dovoljenje, št.
057941-0775/02-45/2003, izdano dne 10. 5.
2003. gnh-170114
Jovičič Slobodan, Petronijeva 6, Koper
– Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-1595/94, izdan dne 21. 12. 1994.
gns-170003
Klinc Nataša s.p., Gotska ulica 8,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-1962/02, izdan dne 1. 3. 1997.
gnl-170360
Košanovič Marija, Stritarjeva 6, Koper
– Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-2206/97, izdan dne 1. 4. 1997.
gng-170015
Kovačič Slavko s.p., Mali Slatnik 33,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/2217-98, izdan dne 10. 3. 1998.
gni-169988
Lelja Dejan, Stari trg 41, Slovenske
Konjice,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 51-0898/99, izdan dne 1. 5. 1999.
gnt-170127
Marušič Aure, Masarykova cesta 26,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 25-0435/94, izdan dne 30. 5. 1994.
gnk-170061
Savšek Matjaž s.p.- Ključavničarstvo,
Medenska cesta 38, Ljubljana-Šentvid,
priglasitveni list, opravilna št. 27-1038/94,
izdan dne 6. 6. 1994. gni-170021
Vrabec Mladen, Ronkova ulica 11,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-36-23/95, izdan dne 1. 4. 1995.
gnl-170010
Zupančič Rajmund s.p. – kamnoseštvo,
Ljubljanska
cesta
66,
Šmarje-SAP,
priglasitveni list, opravilna št. 09-0133/94,
izdan dne 1. 6. 1994. gnu-170151
Zver Vincenc s.p., Gorenjska cesta
35/a, Ribnica, priglasitveni list, opravilna
št. 46-0038/94, izdan dne 1. 4. 1994.
gnp-169981

Potne listine
Bandelj Mirko, Ulica bratov Učakar
80, Ljubljana, potni list, št. D00000450 –
diplomatski. gnt-170152
Berlič Gabriel, Trstenjakova ulica 9, Ptuj,
potni list, št. P00976320. gnt-170177
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Bizjak Nina, Ozeljan 61, Šempas, potni
list, št. P00411009. gnt-170302
Bokal Gregor, Graška cesta 9, Litija,
potni list, št. P00878411. gnf-170316
Dolničar Marko, Sinja Gorica 34, Vrhnika,
potni list, št. P00685146. gnq-170280
Galonja Smiljana, Nazorjev trg 5, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 89088 – petletna listina za prehod z
Italijo, izdala UE Koper. gnv-170025
Goluh Katja, Zgornja Rečica 39A, Laško,
potni list, št. P00315571. gny-170097
Jazavac Sanja, Preglov trg 1, Ljubljana,
potni list, št. P00428722. gnt-170252
Jovanović Romana, Bezje 10, Kranjska
Gora, potni list, št. P397549. gnt-170402
Jugovič Jelena, Cesta v Gorice 103,
Ljubljana, potni list, št. P00163969.
gno-170507
Kljun Roman, Ravne na Blokah 32, Nova
Vas, potni list, št. P00848580. gnc-170244
Kobal Sonja, Triglavska 21A, Bled, potni
list, št. P00666391. gni-170288
Kocman Lovrić Maja, Podlubnik 159,
Škofja Loka, potni list, št. P00848985.
gns-170478
Koren Katarina, Cankarjeva 30,
Radovljica, potni list, št. P00152350.
gnj-170037
Kotnik Andrej, Seidlova 30, Novo mesto,
potni list, št. P00333080. gnu-170026
Križaj Matic, Tugomirjeva 10, Ljubljana,
potni list, št. P000847329. gnq-170530
Kužner Zdenka, Malgajeva 15, Maribor,
potni list, št. P00137350. gnz-170425
Lović Nermin, Ravne 28, Tržič, potni list,
št. P00873445. gnd-170068
Miljević Dušan, Borova vas 2, Maribor,
potni list, št. P00755041. gng-170240
Miljević Filip, Borova vas 2, Maribor,
potni list, št. P00751695. gnf-170241
Miljević Nenad, Borova vas 2, Maribor,
potni list, št. P00678503. gnh-170239
Osaj Raza, Draga 41, Ljubljana, potni
list, št. P000481525. gnh-170339
Petrič Mitja, Trg Prekomorskih brigad
5, Ljubljana, potni list, št. P00394369.
gnf-170266
Rastoder Jasmin, Strmeckijeva 26,
Ljubljana, potni list, št. P00780267.
gnd-170518
Remšak Kim, Vodovodna 19, Ljubljana,
potni list, št. P00576837. gni-170013
Remšak Kristian, Vodovodna 19,
Ljubljana, potni list, št. P00576836.
gnh-170014
Ribić Zejdina, Velika račna 13, Grosuplje,
potni list, št. P00968018. gnj-170412
Rotovnik Kozjek Nada, Kotnikova
20, Ljubljana, potni list, št. P00432373.
gne-170017
Rozman Vanda, Zlatek 64, Ljubljana,
potni list, št. P00655437. gnm-170509
Simović Dragan, Gubno 51, Lesično,
potni list, št. P00067645. gnm-170034
Stoper Branko, Mariborska cesta 817b,
Selnica ob Dravi, potni list, št. P00073527.
gng-170065
Tancek Andreja, Iška Loka 12, Ljubljana,
potni list, št. P00881247. gnh-170189
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Tršinar Zvone, Ulica Marje Boršnikove
4, Ljubljana, potni list, št. P00434977.
gnr-170179
Turk Janja, Zajčji vrh 4, Novo mesto,
potni list, št. P00664906. gnv-170475
Vrečko Marija, Aškerčeva ulica 4, Maribor,
potni list, št. P00542663. gny-170072
Zdouc Nataša, Drobtinška pot 28,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00395470. gnv-170075

Osebne izkaznice
Amič Danica, Zelena ulica 12, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000392817.
gnx-170323
Babošek Rok, Slavka Osterca ulica 6,
Radenci, osebno izkaznico, št. 001086161.
gnb-170295
Bals Aleš, Javornik 6/a, Štore, osebno
izkaznico, št. 001707950. gni-170438
Baltić Semira, Iga Grudna 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000437466.
gns-170178
Benedičič Peter, Pševo 22, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000284963. gnb-170220
Bergant Nikolaj, Motnik 37, Motnik,
osebno
izkaznico,
št.
000383084.
gnp-170056
Bilokapić Nedjeljka, Ob žici 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000127212.
gnj-170362
Bizjak Aleksander, Žibertova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000323598.
gnd-170268
Blagojević Milorad, Verovškova ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001169549.
gnj-170512
Bobnič Sonja, Cesta prvih borcev
45, Brestanica, osebno izkaznico, št.
000367541. gni-170138
Bokalič Božidara, Dolsko 21, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000002935.
gnt-170527
Bosiljkov Vlatko, Preglov trg 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001135002.
gnp-170331
Boštjančič Saša, Pot na Mah 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000225923.
gne-170271
Bradaš Adrijan, Bazoviška ulica 7,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001374644. gnc-170219
Brajdič Drago, Brezje 12, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000999897.
gnz-170046
Bratušek Terezija, Paradiž 32, Cirkulane,
osebno
izkaznico,
št.
000806816.
gnr-170054
Brišar Žiga, Žaucerjeva 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001205433.
gnw-170449
Briški Cirman Tomaž, Medno 15,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001160956. gnb-170370
Burkeljca Loti, Črtomirova 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001073881.
gnn-170233

Burkeljca Mojca, Črtomirova 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000630188.
gno-170232
Burkeljca Nik, Črtomirova 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001073855.
gnm-170234
Cobl Miran, Smetanova 68, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001767515.
gnn-170258
Čadjavčan Andrej, Ljubljajnska 84,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000002410.
gnv-170275
Čampa Irena, Ulica Slavka Gruma
76, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001442145. gnx-170273
Černič Marija, Pod topoli 89, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000061875.
gng-170390
Čimžar Peter, Spodnje Duplje 60A,
Duplje, osebno izkaznico, št. 000192234.
gnf-170416
Čok Marinka, Jakčeva ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001730682.
gni-170171
Črne Ivana Sonja, Kersnikova 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000011909.
gns-170103
Damiš Radoslav, Polje, Cesta XII/2,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001359655. gnu-170301
Dedić Sanja, Rimska cesta 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001487257.
gnk-170436
Dolenšek Mitja, Podreče 18, Mavčiče,
osebno
izkaznico,
št.
001319222.
gni-170163
Drača Barbara, Bratov Učakar 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001769527.
gnt-170106
Draščič Vasja, Gradišče nad Prvačino 20,
Renče, osebno izkaznico, št. 001651151.
gnb-170174
Drnovšek Anton, Zaplana 38, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001060560.
gnn-170083
Drnovšek Eva, Preglov trg 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000478060.
gnt-170452
Felbar Mirjana, Mladinska ulica 1, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001303682.
gnz-170421
Ficko Lea, Saveljska cesta 103,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001495622.
gnl-170060
Fili Branko, Ulica 25. maja 49, Nova
Gorica, osebno izkaznico, �t. 000321513.
gnc-170419
Flegar Danimir, Otovci 71, Mačkovci,
osebno
izkaznico,
št.
000299454.
gnd-170168
Francelj Irena, Rapljevo 25, Struge,
osebno
izkaznico,
št.
001821434.
gnv-170329
Francelj
Rudolf,
Linhartova
60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000174822.
gnq-170105
Glavan Emilija, Dolenjska cesta 89,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000446773.
gnx-170448
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Glunec Mara, Hudalesova 48, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000250167.
gnu-170076
Gogovska Milena, Žolgarjeva 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 21460 – za tujca.
gnk-170311
Grandovec Matic, Gorjupova ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000985159.
gny-170197
Grdjan Katarina, Orla vas 35/a,
Braslovče, osebno izkaznico, št. 001527260.
gno-170132
Gregorka Izidor, Poštna ulica 25,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000640827. gnk-170261
Gregorš Majda, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000395594.
gnz-170246
Gruden Vesna, Vrtnarija 1/d, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001021186.
gnq-170505
Habuš Darko, Pajkova ulica 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000413385.
gnx-170048
Hercigonja Sanja, Mala Cikava 9A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001518311.
gnw-170374
Horvat Silvester, Ulica prekmurske
čete 140, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
001123867. gnh-170414
Hrlec Marija, Cesta dveh cesarjev 34/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000152224.
gno-170157
Jaklin Nevenka, Srednje Gameljne 41,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000263425. gnq-170430
Jamnik Boženka, Mala čolnarska 2/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000459926.
gnc-170369
Jančič Boris, Ložnica 12/a, Makole,
osebno
izkaznico,
št.
000383231.
gne-170292
Jazbar Milan, Kneza Koclja 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000195888.
gnl-170435
Jazbec Majger Miran, Tajhte 20, Planina
pri Sevnici, osebno izkaznico, št. 001267671.
gnw-170074
Jelovčan Aleš, Frankovo naselje
67, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000998526. gnx-170523
Jemec Jana, Davča 25, Železniki, osebno
izkaznico, št. 000893133. gnv-170504
Jenko Vesna, Zgornje Pirniče 89D,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000351699.
gnq-170180
Jerenko Magdalena, Regentova 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001102839.
gnr-170079
Jesenšek Marija, Za Kalvarijo 73,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001630694.
gnv-170050
Jurenec
Pepca,
Prušnikova
23,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001084363. gng-170215
Jurič Ivan, Geršakova 18, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000262929. gnv-170400
Jus Branko, Apače 166, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000225878. gnp-170406

Kaluža Mirko, Gregorčičeva cesta
1, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000758908. gni-170513
Kastelec Jana, Pleteršnikova ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000992969.
gns-170378
Kavčič Maša, Vodnikova 81, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001686932.
gno-170382
Kavšek Gašper, Malo Črnelo 4A, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000359379.
gnu-170451
Kerin Marija, Draženci 37, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001480201. gng-170040
Kljun Roman, Ravne na Blokah 32, Nova
Vas, osebno izkaznico, št. 000301082.
gnd-170243
Kocet Ludvik, Borova vas 6, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001533577.
gnb-170320
Kopač Barbara, Podreča 18, Mavčiče,
osebno
izkaznico,
št.
000208769.
gng-170165
Korelc Janko, Prešernova 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001762605.
gnb-170445
Kos Milojka, Podbrdo 79A, Podbrdo,
osebno
izkaznico,
št.
001365296.
gnq-170030
Kous Danijel, Rankovci 5, Tišina, osebno
izkaznico, št. 000280255. gne-170042
Kramar Stanislav, Gor. Kamenje 3, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001509041.
gnw-170049
Krhlikar Lina, Ulica Minke Bobnar 10,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001084614. gnr-170104
Križman Franci, Jagrova ulica 10,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 000572027.
gnv-170525
Kuhar Martina, Loke 22, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001387732.
gnh-170064
Kurent Marjeta, Obrtniška 21, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000340567.
gnm-170084
Kurtović Seid, Gerbičeva 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000178027.
gnf-170216
Kužner
Zdenka,
Malgajeva
15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000199467.
gny-170426
Lasič Nada, Prisojna 41, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001302327. gnn-170158
Letnik Robert, Kidričeva 8, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001012523.
gnd-170293
Levačič Polona, Krtina 113, Dob, osebno
izkaznico, št. 001794824. gnh-170139
Lović Nermin, Ravne 28, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001322464. gnc-170069
Lovše Karolina, Zgornji Log 15,
Litija, osebno izkaznico, št. 001750501.
gne-170392
Lovšin Leopold, Trnovski pristan 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000609020.
gnq-170380
Lulik Karel, Ahtikova ulica 5, Vojnik,
osebno
izkaznico,
št.
000673776.
gnl-170310
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Luznar Slavko, Titova 3, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 001595330. gnt-170027
Majerle Mitja, Savinjska cesta 63,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000256633.
gnl-170135
Majger Ema, Tajhte 20, Planina pri
Sevnici, osebno izkaznico, št. 001001017.
gnx-170073
Marenk Vid, Selca 34, Selca, osebno
izkaznico, št. 001092713. gnm-170109
Marković Svetlana, Ob železnici 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000683604.
gnc-170019
Mavhar Monika, Verpete 18, Frankolovo,
osebno
izkaznico,
št.
001496691.
gnx-170423
Medic Darinka, Kidričeva 7, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000588084.
gno-170032
Medvedić Mateja, Pretnarjeva 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001436638.
gny-170397
Mesarič Nuška, Koblarjeva 1, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
000754175.
gnp-170506
Mesec Duša, Podmilščakova ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001132344.
gnk-170186
Mestinšek Rudolf, Gorica pri Slivnici 72,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
000763192. gnq-170055
Mihelčič Irena, Robova 17, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001291759.
gnv-170375
Miklavčič Zlata, Pot v gozd 9, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001514694.
gnu-170176
Mikolič Cvetka, Voklo 102, Šenčur,
osebno
izkaznico,
št.
000502918.
gnj-170162
Mlekuž Gačnik Jadranka, Cesta na
Markovec 6A, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 001092987. gnh-170164
Mudri Rozalija, Ljubljanska 88/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000278550.
gnn-170058
Mujezinović Alma, Savska cesta 2A,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000013426.
gnh-170039
Nagode Andrej, Livada 8, Horjul, osebno
izkaznico, št. 001214091. gnq-170255
Oblak Teja, Senožeti 48, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001249472.
gnr-170454
Oman Alojz, Podbrdo 55, Podbrdo,
osebno
izkaznico,
št.
000067146.
gnp-170031
Osaj Raza, Draga 41, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000658720. gng-170340
Panjan Avramovič Jasmina, Gubčeva
cesta 9/a, Velenje, osebno izkaznico, št.
001606307. gnm-170409
Pašagič Ramiza, Nad mlini 35, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001107584.
gnw-170299
Pencelj Karel, Tomova 2, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000596833. gns-170053
Pergar Ljiljana, Panonsko naselje 47,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001360200. gni-170313
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Perhaj Anica Nuša, Linhartova 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000096509.
gnl-170510
Perne Lucija, Ulica Hermana Potočnika
19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001637278. gnl-170160
Petek Jože, Vodopivčeva 4, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001177352. gni-170038
Petrovič Martin, Pacinje 19A, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
000934016.
gnd-170318
Pintar Marija, Zoisova 9, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000809991. gni-170238
Podbregar Friderik, Vransko 10,
Vransko, osebno izkaznico, št. 000276998.
gno-170432
Polc Cveta, Cesta 20. julija 2, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000872850.
gne-170367
Potočnik Vojko, Trubarjeva 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000350422.
gnz-170071
Prešern Jelka, Holcerjeva 13, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001420792. gnq-170405
Prešern Mitja, Holcerjeva 13, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001420742. gno-170407
Prezelj Blaž, Vernek 7, Kresnice, osebno
izkaznico, št. 920988. gnk-170361
Primožič Bogomir, Bleiweisova cesta 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001685729.
gnp-170081
Puhr Mojca, Ribnica na Pohorju 12,
Ribnica na Pohorju, osebno izkaznico, št.
000050042. gnv-170325
Pušpan Željko, Kosovelova 12, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001545927.
gnc-170044
Ramšak Franc, Jenkova ulica 38,
Celje, osebno izkaznico, št. 001374473.
gns-170028
Razinger Roman, Novi log 19C,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 000965417.
gny-170422
Rebec Tinkara, Jadranska cesta 8,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001642340. gnf-170291
Rečnik Gregor, Mestni trg 1, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000725477.
gnj-170312
Rekanović Frančiška, Klanska 9,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000999784.
gnk-170236
Repina Vitomir, Ulica heroja Šlandra 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001669030.
gnl-170085
Rihtar Neža, Zidanškova 4, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000941013.
gnr-170379
Rogale Matjaž, Središka 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000039559.
gnw-170249
Rokavec Renata, Zg. Velka 56, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 000766932.
m-1657
Rome Petra, Kolodvorska 9, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001226659.
gnm-170434
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Rotvein Nina, Zg. Velka 56, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 001715346.
m-1656
Rožič Matjaž, Ulica Pohorskega bataljona
139/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000865446. gnk-170086
Rupreht Lavra, Gasilska ulica 3,
Muta, osebno izkaznico, št. 001550933.
gnd-170218
Sever Blaž, Trnovska 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001810238. gno-170332
Sever Tine, Trnovska 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000546445. gne-170092
Simović Dragan, Gubno 51, Lesično,
osebno
izkaznico,
št.
000905423.
gnn-170033
Slodnjak
Jožef,
Gajzerjeva
23,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000971361.
gne-170167
Sprinčnik Tadeja, Poljče 4, Begunje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000399442. gnx-170023
Stopar Neva, Ilirska 30, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000062540. gne-170242
Stoper Branko, Mariborska cesta 817b,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000977660. gnb-170070
Svetlič Nikolaj, Krojaška 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001576268.
gnw-170099
Szoks Stanka, Dolnje Brezovo 13,
Blanca, osebno izkaznico, št. 000624615.
gnh-170089
Šalek Joka, Malovše 3A, Črniče, osebno
izkaznico, št. 001637586. gnw-170024
Šešerko Leo, Rocenska 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000798901.
gny-170322
Šinkovec Joško, Št. Jurij 143, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001444357.
gnd-170018
Šmajgl Božidara, Bukovje 1, Bizeljsko,
osebno
izkaznico,
št.
001268391.
gng-170290
Štih Bojan, Cankarjeva cesta 17,
Senovo, osebno izkaznico, št. 000811374.
gnk-170161
Štih Miran, Jedinšćica 15, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001292269.
gnk-170286
Štritof Vjekoslava, Slogonsko 34,
Kapele, osebno izkaznico, št. 001535776.
gnc-170319
Šumak Danijela, Mele 25, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000603076.
gnz-170296
Tomažin Antonija, Ob Studencu 3,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000055289. gnu-170226
Tomše Diana, Nova vas 9A, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
000974984. gnq-170155
Tomšič Lucija, Zg. Bitnje 38/a, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
000023029.
gny-170297
Tomšič Marjan, Zelenjavni trg 3, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001673564.
gnd-170418
Topolovec Dragica, Novakova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000377141.
gny-170372

Trpin Ladislav, Zakojca 20, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
001433931.
gnm-170284
Us Aleksej, Log 15A, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 000912502. gnl-170035
Useničnik Marija, Sveteljeva ulica 12,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000090181.
gnm-170059
Valentinčič Brigita, Zalaznikova 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000552550.
gng-170265
Vasilić Branka, Brilejeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001118021.
gnj-170387
Vavpotič Bojan, Petkovškovo nabrežje
39, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000337356. gng-170315
Velikonja Marija, Loke 22, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001205478.
gni-170063
Velioski Zulal, Trg M. Plenčiča 7,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001788183.
gnk-170036
Wachter Aleš, Prisojna pot 5, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001819746.
gnf-170066
Wirl Marta, Križevci pri Ljutomeru 53,
Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
001430818. gnr-170404
Zorko Štefka, Hrenova 35/a, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 000397886.
gnh-170289
Zupančič Sanja, Škocjan 66, Škocjan,
osebno
izkaznico,
št.
001387628.
gnn-170358
Zver Aleksandra, Panonska ulica 73,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001814288. gnr-170304
Žagar Ivan, Trata 14/34, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 000799173. gno-170082
Žerovnik Urbanc Gašper, Ulica Metoda
Mikuža 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000480774. gnf-170191
Žibert Januš, Titova ulica 51, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
001464416.
gnd-170043
Žilavec Ivanka, Beblerjev trg 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000960664.
gnz-170521
Župec Franc, Novo polje, cesta VII/9,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000752770. gnq-170230
Žust Robert, Ob Drobtinki 8, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 000281760.
gng-170248
Žvokelj
Gregor,
Čehovini
15/a,
Štanjel, osebno izkaznico, št. 001291458.
gnq-170080

Vozniška dovoljenja
Ajdnik Iztok, Kamenče 26, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330364, izdala UE Žalec. gno-170282
Andolšek Alenka, Tržiška ulica 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1648949, reg. št. 30376,
izdala UE Novo mesto. gnz-170346
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Andolšek Darko, Tržiška ulica 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1648948, reg. št. 13210,
izdala UE Novo mesto. gny-170347
Banko Ivan, Ulica Borisa Kraigherja 2,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1569359, izdala UE Ptuj. gnv-170225
Bassanese Ana, Posavec 36, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1618998, reg. št. 28800. gnj-170337
Bavdaž Kuret Darja, Viška cesta 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1490445, reg. št. 158805, izdala UE
Ljubljana. gnb-170045
Benčina Dušan, Lože 18, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S1844626, reg. št. 4352, izdala UE
Ajdovščina. gnu-170051
Bizjak Aleksander, Žibertova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1524241, reg. št. 64072, izdala UE
Ljubljana. gne-170267
Blagojević Milorad, Verovškova ulica
33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, št. S1871661, reg. št. 126111.
gnk-170511
Bobnič Sonja, Cesta prvih borcev 45,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19993. gnj-170137
Bokalič Božidara, Dolsko 21, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S186704, reg. št. 169722. gns-170528
Bosiljkov Vlatko, Preglov trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137758, reg. št. 216241, izdala UE
Ljubljana. gnq-170330
Bradaš Adrijan, Bazoviška ulica 7,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. A do 350ccm BGH, št. SI45175, reg. št.
6901, izdala UE Piran. gne-170217
Brumen Marjeta, Ljubljanska 104,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BgH, št. S 1692036, reg. št. 125841,
izdala UE Maribor. gnn-170408
Bubulj Olivera, Gubčeva ulica 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1947916, reg. št. 58797, izdala UE
Kranj. gnf-170091
Cafuta Lea, Pobrežje 140/b, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1921195, izdala UE Ptuj.
gnc-170344
Crnkić Arnela, Tomišelj 42D, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1524523, reg. št.
246457. gnp-170231
Čampa Irena, Ulica Slavka Gruma 76,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 6820, izdala UE Novo mesto.
gnw-170274
Čejvanović
Sani,
Marezige
3,
Marezige, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1650846, reg. št. 47738, izdala UE Koper.
gnw-170224
Čimžar Peter, Sp. Duplje 60A, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S359364, reg. št. 14717. gnd-170118
Črepinko
Gregor,
Radvanjska
14/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1874974, reg. št.
127255, izdala UE Maribor. gng-170090

Čuček Slaven, Ulica generala Levičnika
66/d, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. SI 60442, izdala
UE Koper. gne-170192
Dečman Julijan, Čufarjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S1762466, reg. št.
42171. gnx-170373
Dolničar Marko, Sinja Gorica 34,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 11362, izdala UE
Vrhnika. gnr-170279
Drobež Peter, Lopata 4, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 34310.
gng-170140
Družovec Friderik, Jurčičeva ulica 11,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S002018521.
gnw-170124
Duh Janez, Kicar 118, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1295881, izdala
UE Ptuj. gne-170117
Flegar Danimir, Otovci 71, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, št. S1209416, reg. št.
36862. gnj-170212
Frank Jana, Cesta na jezero 14,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1204202, reg. št. 10309, izdala UE
Cerknica. gnb-170195
Gorše Mateja, Slavka Gruma 56, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 44490, izdala UE Novo mesto.
gnm-169984
Gregorka Izidor, Poštna ulica 25,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEGH, št. S731140, reg. št. 62441.
gnl-170260
Gruden Maja, Ulica Gorenjskega odreda
4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1307333, reg. št. 50920, izdala UE Kranj.
gnr-170529
Habuš Darko, Pajkova ulica 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1861566, reg. št. 66901, izdala UE
Maribor. gny-170047
Hrastnik Davorin, Gradišče 2, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12925, izdala UE Slovenj Gradec.
gny-169997
Jamšek Vladimir, Prežihova ulica 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1560857, reg. št. 93912, izdala UE Maribor.
gns-170078
Jančič Boris, Ložnica 12A, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001270584, reg. št. 18634, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnc-170223
Jankelj
Klavdija,
Ljubljanska
25/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1968729, reg. št. 83921,
izdala UE Maribor. gnd-170443
Jelovčan Aleš, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, reg. št. 12642, izdala UE Škofja
Loka. gny-170522
Jevšnik Mateja, Janka Ulriha 32, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1085281, reg. št. 26325, izdala UE Velenje.
gnf-170366
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Jogan Savin, Poljanska cesta 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1549498, reg. št. 248732, izdala UE
Ljubljana. gnl-170185
Jurič Ivan, Geršakova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
303756, reg. št. 6719, izdala UE Maribor.
gnw-170399
Kastelec Jana, Pleteršnikova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S100067, reg. št. 67677. gnt-170377
Kavšek Gašper, Malo Črnelo 4A, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S1545501, reg. št. 20014, izdala UE
Grosuplje. gnv-170450
Kelhar Stanko, Gorica 23, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. S1662331, reg. št.
1167. gnv-170000
Klememčič Zoran, Prešernova 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127389, reg. št. 110630, izdala UE Maribor.
gnt-170077
Kobal Ticijana, Baredi 24A, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1452784, reg. št. 45734, izdala UE Koper.
gnr-170229
Kobe Edita, Pod Akacijami 53, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2033946, reg. št. 14356, izdala UE
Ljubljana. gnv-170429
Kocjančič Maria, Kvedrova cesta 3,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 60854, izdala
UE Koper. gnf-170341
Kohek Kristijan, Zadružna ulica 16,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 11512, izdala UE
Lendava. gnq-170305
Koštomaj Jože, Frankolovskih žrtev 17/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
882079, reg. št. 25426. gnu-170126
Kovačič Gregor, Primorska ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2096394, reg. št. 243969,
izdala UE Ljubljana. gnz-170371
Krašovec Tadej, Sp. Brežnica 45,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h GH, št. S 1882936, reg.
št. 25179, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-170170
Kresnik Luka, Laška vas pri Štorah 33/a,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1144857, reg. št. 43257. gnk-170136
Krhin Vesna, Mala Cikava 16, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1622352, reg. št. 43268,
izdala UE Novo mesto. gnk-170386
Križman Robert, Videm 10/e, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1014190, reg. št. 131038, izdala UE
Ljubljana. gnt-170456
Kuhelj Kristina, Ponova vas 109,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1462297, reg. št. 22945, izdala UE
Grosuplje. gnf-170141
Kuruzovič Milenko, Vrsno 18, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S1951821, izdala
UE Tolmin. gnh-169989
Kužner Zdenka, Malgajeva 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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166845, reg. št. 74476, izdala UE Maribor.
gnb-170424
Lelić Enes, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št.
S 1596957, reg. št. 129126, izdala UE
Ljubljana. gno-170482
Les Drago, Smrečnikova ulica 32, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 9212, izdala UE Novo mesto.
gnb-170395
Lešnik Bojan, Cesta na Roglo 17, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg.
št. 648. gny-170447
Lovše Karolina, Zgornji Log 15, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2040760, izdala UE Litija. gnf-170391
Makivić Čedo, Ljubeljska ulica 23,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCDEGH, št. S19994558, reg. št. 127171.
gnm-170309
Marič Anto, Vojkova cesta 12/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1735247, reg. št. 24748, izdala UE
Velenje. gnm-170159
Marinič Nevenka, Sorška ulica 22,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 523991, reg. št. 10773, izdala UE Kranj.
gnf-170441
Marković Momir, Tabor 49, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
326130, reg. št. 7032, izdala UE Cerknica.
gnr-170183
Mavec
Krenker
Nina,
Šaleška
18/a, Velenje, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 99/2004.
gny-170326
Mesec Duša, Podmilščakova ulica
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1947684, reg. št.
266475, izdala UE Ljubljana. gnj-170187
Mihelčič Irena, Robova 17, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S002059083, reg. št. 17354, izdala UE
Domžale. gnu-170376
Mikek Jože, Partizanska pot 13, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2016256, reg. št. 14865, izdala UE
Velenje. gnj-170087
Miklavčič Zlata, Pot v gozd 9, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1755653, reg. št. 9259,
izdala UE Grosuplje. gnv-170175
Mirtič Andreja, Sela 26, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
44314. gnn-169983
Mrljak Bernarda, Tomšičeva 17/a, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1958162, reg. št.
8663. gnp-170281
Nagode Andrej, Livada 8, Horjul, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1595781, reg. št.
118043. gnp-170256
Nagode Andrej, Blatna Brezovica
55, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 10862, izdala UE Vrhnika.
gne-170317
Okrogar Drago, Klanec 3, Gabrovka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1466161,
izdala UE Litija. gnl-170335
Omanović
Anela,
Mencingerjeva
6, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
1175348, izdala UE Jesenice. gne-170342
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Osaj Raza, Draga 41, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 135258, reg. št.
130222, izdala UE Ljubljana. gni-170338
Panjan Avramovič Jasmina, Gubčeva
cesta 9/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1735537, reg. št. 18201, izdala
UE Velenje. gnl-170410
Panjan Irma, Velesovska 28, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1533000,
reg. št. 55809. gnt-170006
Pavlič Dušan, Robindvor 39, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 1333.
gnj-170437
Pavlič Irena, Cesta pod Tičnico 20,
Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
128028, reg. št. 5054, izdala UE Cerknica.
gng-170415
Pažon Iztok, Mariborska cesta 40,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 00118854, reg. št. 8627, izdala UE
Ruše. m-1652
Pečovnik Boštjan, Pameče 290, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
reg. št. 14490. gnl-169985
Petek Danica, Gornji trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1799210, reg. št. 107906, izdala UE
Ljubljana. gnp-170431
Petelinkar Nada Antonija, Medičeva ulica
12, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 34431, izdala UE Novo mesto.
gnx-170123
Porenta Ana, Hrenova ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1797860, reg. št. 227488, izdala UE
Ljubljana. gnc-170269
Povše Martina, Ravne nad Šentrupertom
1, Dole pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 18649, izdala UE Trebnje.
gng-170365
Pregl Alja, Ziherlova ulica 39, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2092442, reg. št. 156234, izdala UE
Ljubljana. gny-170022
Preša Janez, Slovenska cesta 49, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1960833, reg. št. 46339, izdala
UE Kranj. gnd-170343
Prešern Jelka, Holcerjeva 13, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 717299, reg. št. 90299, izdala
UE Maribor. gns-170403
Primožič Borut, Lokovica 142, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1532592, reg. št. 31134, izdala UE Velenje.
gnl-170285
Puhr Mojca, Ribnica na Pohorju 12,
Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 11594, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnw-170324
Purgaj Božidar, Cesta XIV divizije
122, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BCEGH, št. S 1840120, reg.
št. 19587, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk-170411
Pušnik Samo, Žeje 30/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1687565, reg. št. 15557, izdala UE Domžale.
gni-170263

Rakun Aleš, Polzela 110/b, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1411287,
izdala UE Žalec. gnj-170237
Ramšak Franc, Jenkova ulica 38, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000881866. gnr-170029
Remše Starovasnik Petra, Gora
pri Komendi 22/a, Komenda, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1809872, reg.
št. 22221, izdala UE Kamnik. gns-170328
Repič Kristina, Žapuže 21A, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001512568, reg. št. 17413. gnp-170306
Rupnik Matjaž, Hafnerjevo naselje 7,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10520, izdala UE Škofja Loka.
gng-170440
Rus Nadja, Ulica Jožeta Panorja 2,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11903, izdala UE Sežana. gne-169992
Seme Franc, Salendrova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1373568, reg. št. 19855, izdala UE
Ljubljana. gnv-170100
Sever Tine, Trnovska ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1792916, reg. št. 35806, izdala UE Ljubljana.
gnu-170101
Sirec Jožica, Črtomirova ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1792042, reg. št. 99824,
izdala UE Ljubljana. gns-170278
Slapar Tom, Gorica 55/b, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39684.
gnc-170169
Smodiš Simona, Stanjevci 4, Petrovci,
vozniško dovoljenje, št. S1350537, reg. št.
38121. gni-170213
Srbakoska Veronika, Gradnikova ulica 5,
Idrija, vozniško dovoljenje, št. S 1927509,
reg. št. 3717. gnw-170303
Stantič Jožef, Stjenkova ulica 37,
Šempeter pri Gorici, preklic vozniškega
dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
112/2004. gny-170222
Stare Janez, Spodnje Pirniče 20,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2032526, reg. št. 107286, izdala UE
Ljubljana. gno-170182
Stepančič Darko, Dekani 267, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. SI
34013, reg. št. 8306, izdala UE Koper.
gnf-170166
Stipančič Seniša, Kampolin 39, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 27251, reg. št. 8027. gnt-170002
Stojanović Obrad, Jakčeva ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S1821864, reg. št. 174103.
gnt-170227
Stoper Branko, Mariborska cesta 817b,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1832870, reg. št. 4942.
gne-170067
Strajnar Marko, Topniška ulica 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1865794, reg. št. 174631. gnu-170526
Sučević Niko, Stranska vas 47B, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1699029, reg. št. 26423.
gnh-170214
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Suljanovič Denis, Zoisova 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1552267,
reg. št. 51298. gnm-170009
Škof Franc, Zaklanec 2, Horjul, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1821080, reg.
št. 38734. gnr-170154
Škrabl Beno, Latkova vas 44, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1400834,
izdala UE Žalec. gnp-170131
Škreblin Uršula, Škapinova 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1630696, reg. št. 33093. gnt-170427
Škrjanec Anica, Bizoviška cesta 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S2087886, reg. št. 141616. gnc-170519
Štefe Matjaž, Mlakarjeva ulica 70A,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001935000, reg. št. 27770, izdala UE
Domžale. gno-170257
Štigl Metod, Celovška cesta 145A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1919136, reg. št. 135003. gnb-170270
Testen Andrej, Tančeva 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1766707, reg. št. 124234, izdala UE
Maribor. gnj-170062
Trapečar Marlena, Moše Pijade 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 671267, reg. št. 25765, izdala UE Maribor.
gnz-170446
Vasilić Branka, Brilejeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1596566, reg. št. 183274. gnl-170385
Vavpotič Bojan, Petkovškovo nabrežje
39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1992615, reg. št. 46623.
gnh-170314
Zalar Čenčula Nataša, Gregorčičev
drevored 5, Postojna, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 8341, izdala
UE Postojna. gnd-169993
Zidarič Ivan, Polje cesta V/2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABBCEGH, št.
S1615730, reg. št. 69214. gnh-170389
Zore Špela, Cesta na Gradec 3,
Mirna, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
001315981, izdala UE Trebnje. gnr-170129
Zupančič Sanja, Škocjan 66, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1657024, reg. št. 42954, izdala UE
Novo mesto. gnm-170359
Žerovnik Urbanc Gašper, Aljaževa ulica
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1367253, reg. št. 234570. gnz-170196
Žibert Januš, Titova ulica 51, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1663560. gnf-170041
Žilavec Ivanka, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1828884, reg. št. 1393778. gnb-170520

Zavarovalne police
Bečan Janez, Cesta Kokrškega odreda
29, Križe, zavarovalno polico, št. 4005932,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnq-170205
Debeljak Marjan, Cesta na Lenivec
14, Sežana, zavarovalno polico, št.

41402000594,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnp-170206
Flajnik Branko, Vukovci 11, Vinica,
zavarovalno polico, št. 00101722641, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnq-170209
Gnezda Radovan, Tomšičeva ulica 13,
Idrija, zavarovalno polico, št. 41403000353.
gno-170207
Gretar Robert, Adamičeva 48, Maribor,
zavarovalno polico, št. 40178018, izdala
zavarovalnica Tilia. m-1676
Hostnik Rok, Obrežna 145/a, Maribor,
zavarovalno polico, št. 40224848, izdala
zavarovalnica Tilia. m-1677
Janev Jadranka, Čarmanova ulica 6,
Medvode, zavarovalno polico, št. 248174,
izdala zavarovalnica Tila d.d.. gnf-170116
Jovičić Nedeljko, Ekartova 23/c, Miklavž
na Dravskem polju, zavarovalno polico, št.
777046, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-1658
Jurman Marjan, Gor. Pirošica 8A, Cerklje
ob Krki, zavarovalno polico, št. 756694,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnk-170011
Korošec Daver, Žerjav 25, Črna na
Koroškem, zavarovalno polico, št. 691049.
gnb-170345
Kovačič Jože, Lenardonova ulica 11,
Maribor, zavarovalno polico, št. 101661336,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1669
Kregar Tomaž, Tovarniška ulica 26,
Radomlje, zavarovalno polico, št. 677421.
gnt-170352
Ledinek Nataša, Ivanuševa ulica 15A,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št.
502011, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnk-170111
Lorger Jasna, Pucova ulica 5, Celje,
zavarovalno polico, št. 41601001916, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnz-170146
Novljan Boštjan, Na plavžu 13,
Železniki, zavarovalno polico, št. 698223.
gnx-170348
Puhek Silvo, Ulica 22. oktobra 30,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. AO
278660, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnk-169986
Pušnik Samo, Žeje 30/a, Domžale,
zavarovalno polico, št. 00101679806, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnh-170264
Rojec Janez, Vrstna ulica 4, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. AO 578699
in 700431, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnj-170262
Spolenak Dušan, Velenjska cesta 10,
Žalec, zavarovalno polico, št. 41601001912,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gnv-170150
Srnec Leon, Trubarjeva ul. 41, Celje,
zavarovalno polico, št. 41601002077, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnw-170149
Stefanović Petra, Ulica V prekomorske
brigade 2, Celje, zavarovalno polico,
št. 41601001915, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnb-170145
Stokanić Zorka, Stegenškova 4, Limbuš,
zavarovalno polico, št. 40324925, izdala
zavarovalnica Tilia. m-1674
Topličanec Čedomir, Ul. V prekomorske
brigade 2, Celje, zavarovalno polico,
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št. 41601002167, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnx-170148
Topličanec Uroš, Ul. V prekomorske
brigade 2, Celje, zavarovalno polico,
št. 41601001917, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gny-170147
VARNOST LJUBLJANA, d.d., Trg
OF 13, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
531944, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnp-170156
Vujanović Jelena, Ul. Lojzeta Hrovata
5, Kranj, zavarovalno polico, št. 1005436,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gng-170115
Žanić Ljubo, Vrtnarija 5/b, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. AO1001714609,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnb-170020

Spričevala
Ahtik Jovanka, Sernčeva ulica 1, Maribor,
diplomo Srednje tekstilne šole Maribor, št.
412/88-30, izdana leta 1988. m-1671
Alt Vesna, Zidanškova ulica 13, Ptuj,
spričevalo 4. letnika poslovno ﬁnančna
in trgovinska dejavnost Ptuj- poslovodja
in komercialni tehnik, izdano leta 1989.
gnn-170008
Belič Rok, Šujica 100, Dobrova,
spričevalo 4. letnika Aškerčeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2004. gne-170442
Benedičič Anka, Martinj vrh 43, Železniki,
indeks, izdala Srednja šola eletrotehnične
in kovinsko predelovalne usmeritve Kranj.
gnt-170356
Benedičič Anka, Martinj vrh 43, Železniki,
indeks, izdala Srednja trgovska šola v
Kranju. gno-170357
Berkopec Boža, Ragovska ulica 12, Novo
mesto, spričevalo OŠ Šmarjeta, izdano leta
1975. gnn-170208
Bešić Mirel, Begunjska 6, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Kranju, št. N/1543, izdano leta 2000.
gnt-170277
Bombek Petra, Šeronova 18, Ptuj, indeks,
št. 11100098002, izdala Višja strokovna šola
Maribor. m-1668
Božnar Laura, Jarnikova ulica 7,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Cene Štupar – pomočnik pek slaščičar,
izdano leta 2002. gng-170190
Bratuša Branka, Lušečka vas 53,
Poljčane, spričevalo poklicne mature
Gimnazije Celje, izdano leta 2002. m-1651
Breznik Zvonko, Kidričeva ulica 10,
Lenart v Slov.goricah, spričevalo o končani
OŠ Lenart, izdano leta 1976. m-1678
Cigler Aleksandra, Dobravska cesta 3/b,
Ormož, diplomo Srednje kmetijske šole Ptuj
– kmetijski tehnik,št. III/338, izdana leta
1989. m-1672
Čemažar Roman, Lom pod Storžičem
64, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu
SESŠ Kranj, izdano leta 2001. gny-170122
Čuš Damjan, Dolič 35, Destrnik,
spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 2004. m-1661
Djinaj Bukurije, Keleminova 9, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
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šole – smer frizer, izdano leta 2002 in 2003.
m-1649
Drenik Barbara, Gorenja vas – Reteče
74, Škofja Loka, spričevalo 1. in 2. letnika
in obvestilo o uspehu 3. letnika Gimnazije
Ljubljana – Šiška, izdano leta 1994, 1996 in
1997. gnq-170005
Fidler Primož, Breg 169, Polzela, indeks,
št. 29010642. gnj-170112
Filipič Blaž, Gmajnica 21, Komenda,
spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske
šole v Ljubljani – smer tehniška gimnazija,
izdano leta 2004. gnz-170096
Filipovič Aleksandra, Bičevje 17,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
kemijske šole in gimnazija Ljubljana, izdano
leta 1998. gnd-170143
Furlan Helena, Pod Stolnim vrhom 9,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1991. m-1645
Galinac Ivan, Nišinci 1/z, Žakanje,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra strokovnih
šol v Ljubljani. gnf-170016
Golubovič Laura, C. Viktorja Svetina
8B, Jesenice, spričevalo 1. letnika
Srednje kemijske šole, izdano leta 1987.
gnf-169991
Gregorič Helena, Hrib 114, Loški Potok,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje tekstilne, obutvene in gumarske
šole Kranj, izdano leta 1997. gnc-170198
Gregorn Sašo, Črtomirova 17, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Luisa Adamiča
Grosuplje, izdano leta 1997. gnp-170181
Halkić Irnes, Parmova ulica 44,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ za
odrasle Miklošičeva, izdano leta 1997.
gnm-170184
Hild Ines, Knezdol 23A, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu in 1. letnika
Srednje šole Zagorje, smer trgovec, izdano
leta 1997 in 2000. gns-170228
Hlade Janko, Sp. Slemen 44/a, Selnica
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne šoferske šole v Mariboru, izdano
leta 1986. m-1665
Hojnik Kristian, Vir pri Stični 31, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Landis d.o.o., smer ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 2000. gnc-170194
Homer Viktorija, Knapovška 12, Mežica,
spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1999. m-1667
Horvat Majda, Ižakovci 141, Beltinci,
spričevalo 1. letnika Srednje družboslovne
in ekonomske šole Murska Sobota,
administrativna dejavnost, izdano leta 1988,
izdano na ime Kolar Majda. gno-170107
Horvat Marija, Gabernik 32, Juršinci,
spričevalo 8. razreda OŠ Juršinci, izdano
leta 1970. gnr-170004
Hostnik Sara, Ustje 16, Šmartno pri Litiji,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, smer aranžerski tehnik, izdano leta
2004. gns-170153
Jurič Andrej, Zavrh 14, Voličina, zaključno
spričevalo Šole za voznike motornih vozil,
izdano leta 1981. m-1653
Kadič Senad, Cesta Maršala Tita 71,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
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in letno spričevalo Srednje tehnične šole
Jesenice, izdano leta 1980. gnk-170211
Klančič Vesna, Prekomorskih brigad
64, Šempeter pri Gorici, letno spričevalo
Administrativne šole Nova Gorica, šolsko
leto 77/78. gnu-170351
Knafelj Vesna, Alme Karlinove 30,
Celje, obvestilo o uspehu pri maturi in o
opravljeni maturi Šolskega centra, Splošna
in strokovna gimnazija Lava, št. 781, izdano
15. 7. 2002. gnd-170368
Kolar Darja, Dobrna 65/a, Dobrna,
spričevalo 1. letnika SSPŠ Celje.
gne-170221
Kosec Tomaž, Šarhova ulica 30,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo, izdano
leta 2001. gnm-170384
Kosi Mihaela, Groharjeva 9, Maribor,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
tekstilne in gumarske šole v Kranju, izdano
leta 1995, 1996 in 1997. m-1659
Kumprej Darinka, Stražišče 37, Prevalje,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano na ime Kuhar Darinka.
gnz-169996
Kunc Marijana, Rovte 64, Rovte, indeks,
št. 20201188, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gne-170417
Likar Mario, Bonifacijeva 12, Piran
– Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje Ekonomska šola Koper, izdano leta
1983. gnd-170247
Lutman Ksenija, Ozeljan 60A, Šempas,
spričevalo Ekonomske šole Nova Gorica.
gnj-169987
Marcijan Kristjan, Vaška pot 20,
Radomlje, spričevalo o zaključnem izpitu
ZUIM Kamnik – elektronik, izdano leta 1998.
gnp-170381
Marčič Alojzija, Marjeta na Dravskem
polju 109, Marjeta na Dravskem polju,
spričevalo 8. razreza, zaključno OŠ Starše,
izdano leta 1978. m-1641
Marčič Alojzija, Marjeta na Dravskem
polju 109, Marjeta na Dravskem polju,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
živilske šole Maribor, izdano leta 1989-1983.
m-1640
Mihelič Miha, Klanc 38, Bovec, indeks, št.
174-04, Biotehniška fakulteta. gnn-170508
Muharemi Sađidin, Šalek 90, Velenje,
spričevalo od 1 do 3. letnika Lesarske šole
Slovenj Gradec, izdano leta 1994, 1995 in
1996. gny-170172
Muharemi Sađidin, Šalek 90, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesarske šole
Slovenj Gradec – mizar, izdano leta 1996.
gnx-170173
Murić Darja, Knaﬂjev trg 8, Ribnica,
spričevalo o končani OŠ Primož Trubar
Velike Lašče, izdano leta 1983, izdano na
ime Babnik Darja. gnx-170398
Orehovec Marjan, Savlje 40, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalni
center Litostroj, poklicna kovinarska in
elektro šole, izdano leta 1983. gnx-170098
Orešnik Katja, Janezovo polje 4, Ljubno
ob Savinji, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Celje, izdano leta 1994.
gnx-169998

Oštrovski Jasmina, Knaﬂjev trg 14,
Ribnica, spričevalo o končani OŠ Primož
Trubar Velike Lašče, izdano leta 1988, izdano
na ime Babnik Jasmina. gnz-170396
Plut Nataša, Tančna Gora 31,
Dragatuš, spričevalo 5. letnika Agroživilska
šola Ljubljana – smer živilski tehnik.
gnd-170093
Počeha Janja, Partizanska cesta 45,
Trbovlje, spričevalo 1. letnika Srednje
živilske šole Maribor – smer živilski tehnik,
izdano leta 1994. gni-170113
Podvršček Bojan, Cankarjeva 34,
Nova Gorica, spričevalo o zaključnem
izpitu TSC Nova Gorica, izdano leta 1993.
gnc-170119
Pori Ožbej, Dobja vas 48, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 93514454, izdal FERI
Maribor. m-1663
Porovne Martin, Poženik 6, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo Kmetijske šole
Grm, Sevno na Ttrški gori, izdano leta 1979.
gnz-170200
Pučko Ivan, Kvedrova 4, Ptuj, spričevalo
o končani OŠ Ljudski vrt Ptuj, izdano leta
2000. gnq-170355
Razboršek Andrej, Škvarčeva ulica 14,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1 do 3. letnika Srednje živilske
šole v Mariboru, izdano leta 1996, 1997 in
1998. m-1675
Ribić Zejdina, Velika Račna 13, Grosuplje,
spričevalo o končani OŠ Vzgojnega zavoda
Planina – OŠ s PP, izdano leta 2000.
gni-170413
Rupnik Frančiška, Črni Vrh 99/a, Črni
vrh nad Idrijo, spričevalo 5. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1975, izdano na ime Leskovec Frančiška.
gnc-170144
Savžič Matija, Šmarska cesta 14,
Sevnica, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole Krško. gnl-170110
Sofranič Aleksander, Stanežiče 46A,
Ljubljana-Šentvid, spričevalo Poklicne
mature Srednje šole za gostinstvo in turizem,
smer gostinsko-turistični tehnik, izdano leta
2002. gnz-170321
Stropnik Boris, Šalek 89, Velenje,
spričevalo 5. letnika Poklicna tehniška,
elektro in računalniška šola, izdano leta
2004. gnu-170276
Suljić Emin, Prušnikova 28, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ Maribor,
izdano leta 1997. m-1666
Šabec Renata, Petelinje 37, Pivka,
spričevalo 1. in 2. letnika dvoletne
administrativne šole v Kopru, izdano leta
1978 in 1979, izdano na ime Bedrac Renata.
gnw-169999
Šenica Branka, Miklavčičeva ulica 5,
Kamnik, spričevalo o opravljeni maturi
z zaključnim izpitom Gimnazije Kamnik,
izdano leta 1968. gns-170428
Šeško Polonca, Tratna pri Grobelem 43,
Grobelno, indeks, št. 18040490, Filozofska
fakulteta. gnt-170102
Šmid Martin, Na griču 16, Dolenjske
Toplice, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo
mesto,
izdano
leta
1969.
gnw-170353
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Španger Mitja, Veliki Rigelj 50, Dolenjske
Toplice, diplomo VEKŠ Maribor, št. 2-1539 z
dne 3. 2. 1981. gnq-170130
Štojs Aleksander, Perovo 7, Kamnik,
spričevalo 4. letnika in diploma Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2000. gnc-170444
Štuhec Karmen, Vučja vas 42, Križevci
pri Ljutomeru, letna spričevala Ekonomske
šole – prodajalec, šolsko leto 90/91, 91/92
in 92/93. gnw-170349
Štupar Mitja, Breg pri Komendi 15/b,
Komenda, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem.
gne-170471
Šumec Cvetko, Bognarjeva pot 42,
Ljubljana, indeks, izdala Gimnazija Moste.
gnr-170204
Šumec Cvetko, Bognarjeva pot 42,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektro in kovinarske šole v Ljubljani,
izdano leta 1982. gns-170203
Tanko Ljubica, Robova ulica 12, Celje,
diplomo Višje upravne šole, št. 1628, izdana
7. 7. 1976. gnm-170363
Trček Saša, Čopičeva 4, Idrija, spričevalo
od 1 do 8. razreda OŠ Jožeta Mihevca Idrija,
št. 15/24. gnr-170354
Trglavčnik Ščurek Matija, Linhartova
16, Celje, zaključno spričevalo Poslovno
komercialne šole v Celju. gnt-170327
Turner Aleksander, Sp. Prebukovje
30A, Šmartno na Pohorju, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem – smer kuhar, izdano leta 1998.
m-1644
Verbančič Boštjan, Črešnjevci 108,
Gornja Radgona, spričevalo Srednje
Gradbene šole. gnl-170210
Vidmajer Andreja, Savinjska cesta 46,
Žalec, indeks, št. 01002294, Prdagoška
fakulteta. gnu-170201
Vogrinec Mitja, Spodnji Kamenščak 42C,
Ljutomer, maturitetno spričevalo Gimnazije
F. Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1998.
gnb-170120

Ostali preklici
Benčina Tina, J. Vege 15, Idrija, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Jurija Vege
Idrija. gnn-170283
Bohte Marjan, Cesta Dolomitskega
odreda 11, Ljubljana, delovno knjižico.
gnm-170259
CD STYLE Cveta Damjana s. p.,
Tacenska 12, Ljubljana-Šentvid, nacionalna
licenca št. 1012960 za tovorno vozilo z
reg. št. NM D4-667 in nacionalna licenca
št. 1012878 za tovorno vozilo reg. št. NM
D4-663. gno-170057
CD STYLE Cvetan Damjana s. p.,
Tacenska 12, Ljubljana-Šentvid, nacionalene
licence za tovorno vozilo NM D4-658.
gnk-170461
Cerar Matevž, Majde Vrhovnikove ulica
12, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Šentvid. gnh-170514

Dobovšek Darja, Ljubljanska cesta 29,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 41210059,
izdala MF v Ljubljani. gnv-170250
Dobravc Nuša, Zg. Roje 22, Šempeter
v Savinjski dolini, delovno knjižico.
gnx-170298
ETNA d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade
25, Ljubljana, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za
pridobitev licence v cestnem prometu za
gospo Šarič Darko, št. 609997, datum izdaje
29. 1. 1998. gnh-170364
Ficko Lea, Saveljska cesta 103, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gne-170142
Fijan Uroš, Goriška ulica 16, Maribor,
delovno knjižico. m-1648
Francelj Irena, Rapljevo 25, Struge,
študentsko izkaznico, št. 04031091, izdala
Fakulteta za upravo. gnw-170453
Gomboc Alenka, Cesta na postajo 93,
Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 21019019, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnk-170515
Gužvić Tina, Na gmajni 2, Mengeš,
vozno karto, št. 420770, izdal Kam bus.
gnw-170524
Hodnik Žiga, Nova vas 14, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 31220044,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnn-170433
Huremović Samir, Cesta na Bokalce 32,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-170235
Jager Bernarda, Iršičeva 18, Maribor,
delovno knjižico, št. 16598. m-1670
Jenko Franci, Gunceljska cesta 8,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
71020267, izdala Biotehnična fakulteta
v Ljubljani – oddelek za lesarstvo.
gnz-170496
Jevnik Tomaž, Cesta 4. julija 54, Krško,
delovno knjižico, reg. št. 22551, izdala UE
Krško. gnq-170134
Kavčič Maša, Vodnikova 81, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid.
gnn-170383
Kiralj Lajoš, Gaberje, Glavna ulica 6,
Lendava – Lendva, delovno knjižico, zap.
št. 309, ser. št. 232551, izdala UE Lendava.
gns-170307
Konjar Bojan, Dragomer, Prečna pot 5,
Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnr-170254
Krajnc Sonja, Ul. Borisa Kraigherja 11,
Kidričevo, delovno knjižico. gno-170007
Kroﬁč Ljubiša, Frankolovska 25, Maribor,
delovno knjižico. m-1646
Kunc Marijana, Rovte 64, Rovte,
študentsko izkaznico, št. 20201188, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnf-170420
Lipovd Vasja, Polanska 6, Orehova vas,
vozno karto, št. 01072, na relaciji Maribor
– Slivnica. m-1650
Lisjak Tanja, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnd-170393
Lukačevič Đuro, Mlaka pri Kočevski
Reki 6, Kočevje, vpisni list za čoln, št.
26251-1569/02-04 datum izdaje 27. 8. 2004
s št. KP 4639. gnu-170476
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Luskar Matevž, Podvin 213, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 19349611, izdala
Ekonomska fakulteta. gnw-170128
Malenšek Uroš, Stara cesta 20, Semič,
študentsko izkaznico, št. 64000256, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnr-170333
Mesarec Denis, Predoslje 61, Kranj,
delovno knjižico. gnj-170012
Mesarič Kristijan, Ozka ulica 6,
Pragersko, študentsko izkaznico, št.
93459236, izdala Fakulteta za gradbeništvo
v Mariboru. m-1664
Milovanović Jelena, Klopčičeva 4,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
21019593, izdala FDV. gni-170517
Mramor Petra, Casermanova 3, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 21018116, izdala
FDV v Ljubljani. gnn-170108
Nagode Maja, Došce 4, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 18010880, izdala
FF v Ljubljani. gnd-170193
Oblak Teja, Senožeti 48, Dol pri Ljubljani,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnq-170455
Ostojić Marko, Na Lazu 6, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 30012061, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnc-170394
Petričič Sebastijan, Vršnik 18, Zgornja
Kungota,
študentsko
izkaznico,
št.
93474462, izdala Fakulteta za gradbeništvo.
m-1647
Plimon Branko, Ojstrica 14, Dravograd,
delovno knjižico. gnn-170308
Popovič Branko, Vinterjeva 5, Zgornja
Polskava, delovno knjižico. m-1655
Preskar Miha, Pavlova avs 70/b, Pišece,
orožni list, št. OL 25690, izdala UE Brežice.
gnt-170052
Prešeren Anton, Nova vas pri Lescah 12,
Radovljica, delovno knjižico. gng-169990
Pribac Barbara, Ulica Ivana Regenta
30, Piran – Pirano, delovno knjižico.
gnu-170001
Pryymakova Tetyana, Podova 41, Rače,
delovno knjižico. gnv-170350
Pušnik Ksenija, Stari trg 2, Slovenske
Konjice, vozno karto, št. 4735, izdal Certus
Maribor. m-1662
Ramuš Urška, Borovška 109, Kranjska
Gora, delovno knjižico. gnz-170121
Rugelj Tina, Letoviška pot 2, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnv-170500
Selimagić Adema, Preglov trg 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-170133
Smrkolj Frančiška, Šentožbolt 5, Trojane,
delovno knjižico. gnu-170401
Snežič Nejc, Rosinova 26, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81617447, EPF
Maribor. m-1642
Sotler Žiga, Novi dom 50, Trbovlje,
študentsko izkaznico, št. 41020086, izdala
Medicinska fakulteta. gnj-170516
Srt Dušan, Panonska 5B, Maribor,
delovno knjižico. m-1643
Stanič Danijela, Glavarjeva 49, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Tehnična strokovna
gimnazija v Ljubljani. gni-170388
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Stergar Gregor, Sela 40, Dobova,
delovno knjižico. gnu-170251
Špedicija Franci d.o.o., Herbesteinova 7,
Ljubljana, hrvaško dovolilnico, št. 0004170
za kamionske prevoze pod oznako 119/11
za leto 2004. gnv-170125
Štrukelj Mojca, Retnje 28A, Križe,
študentsko izkaznico, št. 26104308, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gng-170094
Štulac Marko, Ulica OF 14, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnw-170199
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Švab Metka, Čadramska vas 15,
Slovenska Bistrica, delovno knjižico, reg.
št. 8686, ser. št. A 471753. m-1673
Tomažinčič Ženja, Meškova ulica 7,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41940126,
izdala Medicinska fakulteta. gnz-170300
Trinkaus Primož, Polanska cesta 6,
Orehova vas, vozno karto, št. 1074, izdal
Certus Maribor. m-1660
Varl Jana, Cesta maršala Tita 22,
Jesenice,
študentsko
izkaznico,
št.
01097090, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnc-170294

Vass Aleksander, Tomšičeva 66, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnt-170202
VIATOR & VEKTOR, d.d., Dolenjska c.
244, Ljubljana, licenco Evropske gospodarske
skupnosti št. GE 000201/00420, izdano dne
16. 12. 2003 za vozilo registrska št. LJ VIA
129. gno-169982
Volarič Petra, Stresova 11, Kobarid,
vozno karto, št. 409, izdal Avrigo Nova
Gorica. gnk-170336
Zorn Grušenka, Tugomerjeva 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-170439

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

7529
7529
7530

Evidenca statutov sindikatov

7599

Odločbe in sklepi po ZPOmK

7599

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

7530
7530
7530
7531
7531
7531
7531
7551
7556

Objave po 64. členu Zakona o medijih

7600

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Objava sklepov skupščin

7600
7600
7600
7601

Zavarovanja

7601

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori

7603
7603
7606
7607
7607
7608
7608
7608

Sodni register, vpisi po ZGD
Spremembe
KOPER
LJUBLJANA
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

7608
7608
7608
7608
7609

Javni razpisi

7578

Javne dražbe

7582

Razpisi delovnih mest

7587

Druge objave

7595

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

7599
7599

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

7611
7611
7611
7612
7614
7617
7617
7619

7566
7566
7566
7568
7568
7572
7574
7576
7576
7578
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