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

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 021104
Ob-30308/04
1. Naročnik: Mestno gledališče ljubljansko.
2. Naslov naročnika: Čopova 14, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 10. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
svetlobna oprema za gledališče:
Sklopi:
1. 3 kosi MOVING HEAD elipsoidni spotlight reﬂektor,
2. 5 kosov MOVING HEAD wash reﬂektor,
3. 3 kosi CYCLORAMA,
4. 20 kosov ETC Source Four PARnel,
5. 14 kosov Proﬁlni reﬂector,
6. 1 kos Video projector,
7. 1 kos tiristorska regulatorska enota,
8. 1 kos radijska daljinska komanda.
Kraj dobave: Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklopa 1 in 5 ponudnika TSE d.o.o., avdio video inženiring,
Tržaška 126, Ljubljana; za sklope 2, 3, 4, 6,
7 in 8 pa ponudnika ELSIS d.o.o. tehnološki
park, Jamova 39, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: za sklop 1 in 5:
7,694.391,42 SIT; za sklope 2, 3, 4, 6, 7 in 8
pa 11,924.514,56 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
za sklop 1 in 5: 7,694.391,42 SIT; za sklope
2, 3, 4, 6, 7 in 8 pa 12,167.872 SIT.
11. Morebitne informacije o naročilu:
naročnik je uvedel postopek s pogajanji v
skladu z 2. točko prvega odstavka 20, ker
nobeden izmed prijavljenih ponudnikov v
razpisu po odprtem postopku ni predložil
primerne ponudbe.
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12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 11. 2004.
Mestno gledališče ljubljansko
Ob-30311/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, faks 02/521-10-07.
3. Datum izbire: 8. 10. 2004.
4. Vrsta in količina blaga: živila in ostalo
prehrambeno blago po naslednjih sklopih:
1. Presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina;
2. Presno meso – perutnina;
3. Zamrznjene ribe;
4. Mesni izdelki – iz svinjskega, govejega
in telečjega mesa ter paštete;
5. Mesni izdelki – iz piščančjega in puranjega mesa ter paštete;
6. Mleko in mlečni izdelki;
7. Kruhi;
8. Zamrznjeni pekarski izdelki;
9. Sveže sadje;
10. Suho sadje;
11. Vloženo sadje;
12. Sveža zelenjava;
13. Zamrznjena zelenjava;
14. Vložena zelenjava;
15. Olje in maščobna živila;
16. Testenine in različne jušne zakuhe;
17. Moke;
18. Riž, kaše in kosmiči;
19. Jajca;
20. Ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota, kuhinja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove speciﬁkacije ponudbe s cenami za
posamezni sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina: MIR, d.d., Lackova 22, 9250 Gornja Radgona;
2. Presno meso – perutnina: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj;
3. Zamrznjene ribe: Brumec-Ručigaj,
Testenova 55, 1234 Mengeš;
4. Mesni izdelki – iz svinjskega, govejega
in telečjega mesa ter paštete: MIR, d.d.,
Lackova 22, 9250 Gornja Radgona;
5. Mesni izdelki – iz piščančjega in puranjega mesa ter paštete: Perutnina Ptuj d.d.,
Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj;
6. Mleko in mlečni izdelki: Pomurske
mlekarne, d.d., Industrijska 10, 9000 Murska
Sobota;
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7. Kruhi: Mlinopek d.d., Industrijska ulica
11, 9000 Murska Sobota;
8. Zamrznjeni pekarski izdelki: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, Škoﬂjica
1291;
9. Sveže sadje: Mercator – SVS d.d.,
Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj;
10. Suho sadje: Mercator – SVS d.d.,
Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj;
11. Vloženo sadje: Petlja d.o.o., Ob Dravi
3a, 2250 Ptuj;
12. Sveža zelenjava: Mercator – SVS
d.d., Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj;
13. Zamrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj, Testenova 55, 1234 Mengeš;
14. Vložena zelenjava: Petlja d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj;
15. Olje in maščobna živila: Petlja d.o.o.,
Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj;
16. Testenine in različne jušne zakuhe:
Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj;
17. Moke: Mlinopek d.d., Industrijska 11,
9000 Murska Sobota;
18. Riž, kaše in kosmiči: Petlja d.o.o., Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj;
19. Jajca: Ovsenjak Tomaž, Mlajtinci 19,
9226 Moravske Toplice;
20. Ostalo prehrambeno blago: Mercator
– SVS d.d., Rogozniška cesta 8, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
1. Presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina: 25,706.248,58 SIT;
2. Presno
meso
–
perutnina:
16,576.733,80 SIT;
Zamrznjene ribe: 997.766 SIT;
Mesni izdelki – iz svinjskega, govejega in
telečjega mesa ter paštete: 5,636.575 SIT;
Mesni izdelki – iz piščančjega in puranjega mesa ter paštete: 2,264.395 SIT;
Mleko in mlečni izdelki: 10,244.298,80
SIT;
7. Kruhi: 5,212.882,50 SIT;
8. Zamrznjeni
pekarski
izdelki:
1,968.291,77 SIT;
9. Sveže sadje: 7,673.337 SIT;
10. Suho sadje: 884.810,99 SIT;
11. Vloženo sadje: 830.000,05 SIT;
12. Sveža zelenjava: 12,009.539,50
SIT;
13. Zamrznjena zelenjava: 3,480.408,75
SIT;
14. Vložena zelenjava: 1,741.479,25
SIT;
15. Olje in maščobna živila: 2,121.272,65
SIT;
16. Testenine in različne jušne zakuhe:
1,314.868,10 SIT;
17. Moke: 632.982,49 SIT;
18. Riž, kaše in kosmiči: 2,218.749,05
SIT;
19. Jajca: 976.500 SIT;
20. Ostalo
prehrambeno
blago:
12,226.530,33 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost
najvišje
in
najnižje
ponudbe:
1. Presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina: 30,267.485,50
SIT; 25,706.248,58 SIT;
2. Presno
meso
–
perutnina:
16,576.733,80 SIT;
3. Zamrznjene ribe: 997.766 SIT;
4. Mesni izdelki – iz svinjskega, govejega
in telečjega mesa ter paštete: 5,636.575
SIT;
5. Mesni izdelki – iz piščančjega in puranjega mesa ter paštete: 2,264.395 SIT;
6. Mleko in mlečni izdelki: 12,522.527,50
SIT; 10,244.298,80 SIT;
7. Kruhi: 9,354.350,000 SIT; 5,212.882,50
SIT;
8. Zamrznjeni pekarski izdelki: 2,269.070
SIT; 1,968.291,77 SIT;
9. Sveže sadje: 12,055.001 SIT;
7,673.337 SIT;
10. Suho sadje: 1,239.178,50 SIT;
884.810,99 SIT;
11. Vloženo sadje: 953.816,56 SIT;
830.000,05 SIT;
12. Sveža zelenjava: 15,726.098,50 SIT;
12,009.539,50 SIT;
13. Zamrznjena zelenjava: 6,130.532,10
SIT; 3,480.408,75 SIT;
14. Vložena zelenjava: 2,417.115,48 SIT;
1,741.479,25 SIT;
15. Olje in maščobna živila: 2,133.030
SIT; 2,121.272,65 SIT;
16. Testenine in različne jušne zakuhe:
1,695.416,55 SIT; 1,314.868,10 SIT;
17. Moke: 698.000 SIT; 632.982,49 SIT;
18. Riž, kaše in kosmiči: 2,451.031,71
SIT; 2,218.749,05 SIT;
19. Jajca: 1,030.750 SIT; 976.500 SIT;
20. Ostalo
prehrambeno
blago:
12,329.128,24 SIT; 12,226.530,33 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
42-43 z dne 17. 5. 2002, Ob-69370.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 11. 2004.
Splošna bolnišnica
Murska Sobota
Ob-30312/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
2. Naslov naročnika: Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, tel.
02/512-31-00, faks 02/521-10-07.
3. Datum izbire: oktober 2004.
4. Vrsta in količina blaga: različno blago
po skupinah:
A – pisarniški material – razni,
B – pisarniški material – tiskani obrazci,
C – papirna konfekcija,
D – pralna sredstva za pralnico,
E – perilo (posteljno, otroško, kuhinjsko),
F – operacijsko perilo,
G – delovne obleke,
H – vrečke za smeti,
I – krpe za čiščenje,
J – sredstva za čiščenje in vzdrževanje
tal,
M – sredstva za higieno v velikih kuhinjah.
Kraj dobave: Splošna bolnišnica Murska
Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000
Murska Sobota, skladišče.
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5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudnikove speciﬁkacije ponudbe s cenami za
posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
A – pisarniški material – razni, H – vrečke
za smeti: DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Mali trg 6, 1538 Ljubljana,
B – pisarniški material – tiskani obrazci:
Tiskarstvo Martisk, Simon Marenče s.p.
Krog, Ulica ob Ložiču 17, 9000 Murska
Sobota,
C – papirna konfekcija: Vafra commerce
d.o.o., Greže 125, 3302 Griže,
D – pralna sredstva za pralnico: Ecolab
d.o.o. Maribor, Vajngerlova 4, 2001 Maribor,
E – perilo (posteljno, otroško, kuhinjsko),
G – delovne obleke: Mika Plus d.o.o., Kolodvorska 3, 4000 Kranj,
F – operacijsko perilo: Rednak d.o.o.,
Florjan 37, 3325 Šoštanj,
I – krpe za čiščenje: Pan Goslar d.o.o.,
Brest 4, 1292 Ig,
J – sredstva za čiščenje in vzdrževanje
tal, M – sredstva za higieno v velikih kuhinjah: Johnson Diversey d.o.o., Linhartova
15, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
A – pisarniški material – razni:
9,516.769,61 SIT,
B – pisarniški material – tiskani obrazci:
4,984.486,68 SIT,
C – papirna konfekcija: 6,473.407,68
SIT,
D – pralna sredstva za pralnico:
4,091.750,40 SIT,
E – perilo (posteljno, otroško, kuhinjsko):
10,686.000 SIT,
F – operacijsko perilo: 4,366.080 SIT,
G – delovne obleke: 3,936.240 SIT,
H – vrečke za smeti: 8,347.920 SIT,
I – krpe za čiščenje: 2,666.184 SIT,
J – sredstva za čiščenje in vzdrževanje
tal: 512.489,60 SIT,
M – sredstva za higieno v velikih kuhinjah: 3,225.376,24 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost
najvišje
in
najnižje
ponudbe:
A – pisarniški material – razni:
11,076.747,42 SIT; 9,516.769,61 SIT,
B – pisarniški material – tiskani obrazci:
9,516.769,61 SIT; 4,984.486,68 SIT,
C – papirna konfekcija: 7,048.272 SIT;
6,473.407,68 SIT,
D – pralna sredstva za pralnico:
5,055.530,40 SIT; 4,091.750,40 SIT,
E – perilo (posteljno, otroško, kuhinjsko):
11,699.280 SIT; 10,686.000 SIT,
F – operacijsko perilo: 4,560.600 SIT;
4,366.080 SIT,
G – delovne obleke: 4,301.604 SIT;
3,936.240 SIT,
H – vrečke za smeti: 9,828.720 SIT;
8,347.920 SIT,
I – krpe za čiščenje: 2,872.320 SIT;
2,666.184 SIT,
J – sredstva za čiščenje in vzdrževanje
tal: 628.320 SIT; 512.489,60 SIT,
M – sredstva za higieno v velikih kuhinjah: 3,225.376,24 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 16 z
dne 22. 2. 2002, Ob-64469.

13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 11. 2004
Splošna bolnišnica
Murska Sobota
Št. 16-35/04
Ob-30513/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/33-21-095.
3. Datum izbire: 7. 10. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
medicinski pripomočki in raztopine za
peritonealno dializo: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Salus d.d., Mašera Spasičeva ul. 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 56,167.162,44
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
56,167.162,44 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-30726/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za
investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58,
elektronska
pošta:
maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nabava in montaža
splošne, medicinske in tehnološke
opreme za dokončanje gradnje Psihiatričnega oddelka Splošne bolnišnice
Maribor.
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II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
nabava in montaža splošne, medicinske in
tehnološke opreme za dokončanje gradnje
Psihiatričnega oddelka Splošne bolnišnice
Maribor.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: 20. 11. 2004.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 1
2) Vrsta in obseg: splošna oprema.
Sklop št. 2
2) Vrsta in obseg: oprema bolniških
sob.
Sklop št. 3
2) Vrsta in obseg: splošna medicinska
oprema.
Sklop št. 4
2) Vrsta in obseg: tehnološka oprema –
rehabilitacija.
Sklop št. 5
2) Vrsta in obseg: tehnološka oprema –
kuhinja.
Sklop št. 6
2) Vrsta in obseg: informacijski sistem.
Sklop št. 7
2) Vrsta in obseg: vizualne komunikacije.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 11. 2004.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Št. 110-1/04
Ob-30517/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Robert Oblak, univ. dipl. inž. grad.,
AC Projekt 3, Gorenjska-Ljubljana, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/280-88-06, faks
04/280-88-09,
elektronska
pošta:
Robert.Oblak@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja viaduktov 6-2/1
Boršt II in 6-6/1 Polance na odseku RazdrtoVipava; Rebrnice.
II.2) Kraj izvedbe: Rebrnice.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
viaduktov 6-2/1 Boršt II in 6-6/1 Polance
na odseku Razdrto-Vipava; Rebernice, ki
obsega izgradnjo:
– viadukta 6-2/1 Boršt II:
– levi objekt: I = 144 m; Š = 10,7 m,
– desni objekt: I = 144 m; Š = 10,3 m,
– sidrana pilotna stena P0a: I = 102,1 m;
h = 19 m;
– viadukta 6-6/1 Polance:
– levi objekt: I = 381,9 m; š = 11,1 m,
– desni objekt: I = 342,9 m; š = 10,1 m.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 2.300,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:

Št.

– postopka: 30. 11. 2004,
– gradnje: 31. 5. 2005.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
lastna sredstva DARS in kredit Republike
Italije.
II.9) Drugi podatki: pričetek javnega razpisa za oddajo javnega naročila po odprtem
postopku je predvidena v novembru 2004.
Oddaja del in podpis pogodbe v januarju
2005. Gradnja se bo predvidoma pričela v
maju 2005, potem ko bo izbrani izvajalec
izdelal ustrezno projektno dokumentacijo.
Rok za izvedbo del bo predvidoma 12 mesecev za viadukt 6-2/1 Boršt II skupaj s pilotno
steno in 16 mesecev za viadukt 6-6-/1
Polance.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4002/00511.
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: 5. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi
Blago
Št. 800-037-105/04
Ob-30687/04
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 116-117 z dne
29. 10. 2004, Ob-29015/04, je bilo objavljeno obvestilo o oddaji javnega naročila
nabave računalniške opreme.
V objavi navedenega javnega razpisa se
popravi točka IV.1) Vrsta postopka: pospešeni omejeni postopek.
Vsi ostali podatki so pravilni.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Ob-30710/04
Popravek
V javnem razpisu za predmet naročila:
sukcesivna dobava inkontinenčnih pripomočkov za enkratno uporabo, naročnik:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 119 z
dne 5. 11. 2004, Ob-29955/04, se IV.3.3)
točka popravi in pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2004 do 11.
ure.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Ob-30722/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo ICP MS
sistema, Zavoda za zdravstveno varstvo
Novo mesto, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 119 z dne 5. 11. 2004, Ob-29801/04
sta bili pomotoma objavljeni točki IV.1.3.1) in
IV.1.3.2).
Uredništvo
Ob-30443/04
Popravek
V javnem razpisu za sukcesivno dobavo
živil in materiala za prehrano, Splošne bol-
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nišnice Jesenice, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 119 z dne 5. 11. 2004,
Ob-29945/04, se točke III.2.1., III.2.1.3., IV.2
in IV.3.6 popravijo in se pravilno glasijo:
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 se 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 – lastna
izjava;
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 – pisna izjava;
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 – pisna
izjava;
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; kmetje priložijo potrdilo o katastrskem
dohodku; ponudnik mora predložiti tudi
BON 1;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – pisna izjava;
9. izjavo o izvajanju notranjega nadzora
s sistemom HACCP – pisna izjava;
10. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše izjavo;
11. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega pod-
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sklopa na katerega se prijavlja – pisna
izjava;
2. da zagotavlja dobavo v 24-urnem
odzivnem času, fco skladišče naročnika –
razloženo – pisna izjava;
3. da izpolnjuje pogoje in načela o higieni
živil in kontrole kakovosti;
4. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-30444/04
Popravek
V javnem razpisu za sukcesivno dobavo
materiala za čiščenje, papirna konfekcija in
PVC material, Splošne bolnišnice Jesenice,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 119 z
dne 5. 11. 2004, Ob-29946/04, se točke
III.2.1., III.2.1.3., IV.2 in IV.3.6 popravijo in se
pravilno glasijo:
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 se 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 – lastna izjava;
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 – pisna izjava;
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 – pisna
izjava;
7. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred objavo ni/so
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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;
ponudnik mora predložiti tudi BON 1;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – pisna izjava;
9. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše izjavo;
10. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega podsklopa na katerega se prijavlja – pisna
izjava;
2. da zagotavlja dobavo v 48-urnem
odzivnem času, fco skladišče naročnika –
razloženo – pisna izjava;
3. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-30445/04
Popravek
V javnem razpisu za sukcesivno dobavo
pisarniškega materiala, obrazcev in tiskovin,
Splošne bolnišnice Jesenice, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 119 z dne 5. 11. 2004,
Ob-29947/04, se točke III.2.1., III.2.1.3., IV.2
in IV.3.6 popravijo in se pravilno glasijo:
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 se 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 – lastna
izjava;
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 – pisna izjava;
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 –
pisna izjava;
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;
ponudnik mora predložiti tudi BON 1;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – pisna izjava;
9. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše izjavo;
10. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega podsklopa
na katerega se prijavlja – pisna izjava;
2. da zagotavlja dobavo v 48-urnem
odzivnem času, fco skladišče naročnika –
razloženo – pisna izjava;
3. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-30054/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Slivnica pri Celju, kontaktna
oseba: Klavdija Cehner, Gorica 61, 3263
Gorica
pri
Slivnici,
Slovenija,
tel.
03/746-14-50, faks 03/579-30-21, elektronska pošta: os.slivnica@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:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-03/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup živil in materiala za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Slivnica
pri Celju in podružnična šola Loka pri
Žusmu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– mleko in mlečni izdelki – 900.000 SIT,
– meso in mesni izdelki – 3,400.000
SIT,
– ribe in konzervirane ribe – 170.000
SIT,
– jajca – 100.000 SIT,
– olja, margarine in maščobni izdelki –
140.000 SIT,
– sveža zelenjava in sadje – 1.600.000
SIT,
– zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 450.000 SIT,
– sadni sokovi, nektarji in sirupi – 250.000
SIT,
– žita, mlevski izdelki in testenine –
160.000 SIT,
– zamrznjeni izdelki iz testa – 120.000
SIT,
– kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi – 2,200.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago – 750.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra; za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov) iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo oziroma izpisek pristojnega
organa, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjavo, da po posebnem
zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da 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;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katere je razvidno, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
Potrdila ne smejo biti starejša od 60 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drugi pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni, šteto od datuma oddaje ponudbe;
– dokazilo pristojnega, da ponudnik v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega
računa, kot so BON obrazci ali podatki iz
bilance uspeha in podatki iz bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni urad ali potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun;
– izjava, da ni dal zavajajočih podatkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi RS (samo za ponudnike živil
živalskega izvora);
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– izjavo, da ima ponudnik zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
– izjavo, da ponudnik zagotavlja dostavo
blaga fco skladišče naročnika – razloženo;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga (ponudnik izpolni razpisni
obrazec);
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok
(ponudnik izpolni razpisni obrazec);
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti (ponudnik izpolni
razpisni obrazec).
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: 3. 12. 2004, cena:
15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je treba plačati na račun pri UJP
Žalec 01320-6030682274 s pripisom – javni
razpis.
Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak delovni dan med 9. in 12.
uro ali po pošti s potrdilom o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 12. 2004, do 13.
ure, na naslovu naročnika vsak delovni
dan.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 12. 2004
ob 13.30, OŠ Slivnica pri Celju.
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: Klavdija Cehner,
03/746-14-50,
e-mail:
klavdija.cehner1@guest.arnes.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2004.
Osnovna šola Slivnica pri Celju
Ob-30056/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Gradišče, kontaktni
osebi: Robert Šinigoj, Vanja Cotič, Gradišče
4,
5294
Dornberk,
Slovenija,
tel.
05/330-69-01, faks 05/330-69-24, elektronska pošta: gradisce@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: Dom upokojencev Gradišče, kontaktna oseba: Vanja Cotič vsak delovnik od
9. do 12. ure, Gradišče 4, 5294 Dornberk,
Slovenija,
tel.
05/330-69-04,
faks
05/330-69-24,
elektronska
pošta:
vfs.gradisce@ssz-slo.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.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Gradišče, Gradišče 4, 5294 Dornberk.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 2. 2005, konec 31. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica z menično izjavo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kupoprodajna pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po 42. členu ZJN-1-UPV1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po 42. in 42.a
členu ZJN-1-UPV1.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 11. 2004,
cena: 10.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: na podračun številka: 01100-6030267418 ali pri blagajni
zavoda.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 2004, do 8.30,
v tajništvu zavoda.
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: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2004
ob 9. uri, Dom upokojencev Gradišče.
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: 3. 11. 2004.
Dom upokojencev Gradišče
Nova Gorica
Ob-30154/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Stična, Cesta druge grupe 38, 1295 Ivančna,
Slovenija, tel. 01/788-72-80.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
280-67-79, faks 280-67-74.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
280-67-79, faks 280-67-74.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 280-67-79, faks 280-67-74.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 509.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: meso in
mesni izdelki – perutnina – ribe – mleko in
mlečni izdelki – kruh in pekovski izdelki –
sladice – zamrznjeni izdelki iz testa – sveža
zelenjava in sadje – zmrznjena zelenjava in
sadje – sadni sokovi – žita in testenine –
ostalo prehrambeno blago.
Skupna vrednost ca. 30 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 1. 12. 2004, cena:
13.500 SIT (DDV je vključen).
Pogoji in način plačila: T.R.R. Zavoda za
tehnično izobraževanje št.: 01261 –
6030716108, sklic na št.: 50015-509.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2004, do 11.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 11.05, ZTI, Ptujska 19, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2004.
OŠ Stična
Ob-30156/04
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: 23/2004/ INFRA, VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Sklop A:
– kombi za prevoz oseb in tovora 8+1
– 2 kosa,
– kombi za prevoz oseb 8+1 – 1 kos.
Sklop B: kombinirano vozilo za prevoz
oseb in tovora – 1 kos.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop A:
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– kombi za prevoz oseb in tovora 8+1 – 2
kosa,
– kombi za prevoz oseb 8+1 – 1 kos.
Sklop B: kombinirano vozilo za prevoz
oseb in tovora – 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančno garancijo za resnost ponudbe:
– za sklop A v višini 1,600.000 SIT,
– za sklop B v višini 400.000 SIT.
V primeru, da se ponudnik javlja za oba
sklopa skupaj pa mora predložiti bančno
garancijo v višini 2,000.000 SIT.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati še najmanj 10 dni po preteku
veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v
obrazcu ponudbe.
Bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik
predložil v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, in
sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti.
Za odpravo napak v garancijskem roku
bo ponudnik ob prevzemu gospodarskih
vozil izročil bančno garancijo v višini 5%
vrednosti dobavljenih vozil, z veljavnostjo še
najmanj 10 dni po preteku pogodbenega
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;

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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2004.
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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: 30. 11. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma odpiranja
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 12. 2004
ob 12. 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: 2. 11. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 60-3495/04
Ob-30158/04
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: Anton Tomažin, inž., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-562, faks 07/39-32-500, elektronska pošta: anton.tomazin@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
najem – nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tovorno (gospodarsko) vozilo – furgon.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Novo mesto.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 34.10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1
tovorno (gospodarsko) vozilo – furgon.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: polog
ob prevzemu vozila 1,200.000 SIT, ostalo
leasing na 2 leti.
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 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.

Št.

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 predmet razpisa,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 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.
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: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Uradni list RS, št. 81-84.
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: 3.000 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 – nabava tovornrga vozila''.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: odpiranje ponudb v postopku s pogajanji ne bo
javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2004.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-30159/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Zarja, kontaktna oseba: Vesna Cerkvenik, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-64-00, faks 03/426-64-12,
elektronska pošta: vrtec.ce-zarja@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup živil in materiala za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Zarja – enota Živ
Žav, Zagajškova ulica 8, Celje in enota
Iskrica, Pucova ulica 3, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklop: 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 javnega
naročila: razvidna iz razpisne dokumentacije:
1. mleko in izdelki,
2. meso in izdelki,
3. telečje meso in izdelki,
4. perutnina in izdelki,
5. ribe sveže (zamrznjene),
6. jajca,
7. zelenjava in sadje sveže, suho sadje,
suhe stročnice, oreščki,
8. zamrznjeno sadje in zelenjava,
9. sladoledi,
10. zamrznjeno testo in izdelki,
11. vloženo sadje in zelenjava,
12. žita in izdelki,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005 in/ali konec
31. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z Zakonom o izvajanju proračuna
RS.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 12. 2004, cena
10.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
delovni dan med 8. in 12. uro ali po pošti, s
potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije

Stran

7700 /

Št.

122 / 12. 11. 2004

po predhodni najavi po faksu ali po telefonu.
Ponudniki morajo navedeni znesek nakazati
na podračun pri UJP Žalec, št.
01211-6030633877, s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 12. 2004 do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim: 17. 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: naročnik bo sposobnost
ugotavljal brez javnega odpiranja prijav.
Odpiranje v drugi fazi omejenega postopka
bo javno. Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb, morajo imeti pooblastilo
ali so zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 1. 2005
ob 13. uri, Vrtec Zarja, Zagajškova ulica 8,
Celje, pedagoška soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
vse ponudnike, ki jim bo priznana sposobnost pozval k oddaji ponudbe za II. fazo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Vrtec Zarja
Ob-30160/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Anice Černejeve, kontaktna oseba:
Vesna Cerkvenik, Kajuhova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/428-64-50, faks
03/428-64-59,
elektronska
pošta:
vrtec.anice-cernejeve@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.1.2) 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: živila in material za prehrano.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup živil in materiala za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isti kot v I.1.
II.1.9) Razdelitev na sklop: 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 javnega
naročila: razvidna iz razpisne dokumentacije:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. sveža zelenjava, suhe stročnice in
naravno kisana zelenjava ter sveže in suho
sadje,
7. sladoledi,
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8. zamrznjena zelenjava in sadje,
9. zamrznjeni izdelki iz testa,
10. vložena zelenjava in sadje,
11. sadni nektarji, sokovi in sirupi,
12. žita, mlevski izdelki in jajčne testenine,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005 in/ali konec
31. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z Zakonom o izvajanju proračuna
RS.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
45-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 12. 2004, cena
10.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
delovni dan med 8. in 12. uro ali po pošti, s
potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije
po predhodni najavi po faksu ali po telefonu.
Ponudniki morajo navedeni znesek nakazati
na podračun pri UJP Žalec, št.
01211-6030633974, s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 12. 2004 do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim: 17. 12. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2005
ob 13. uri, Vrtec Anice Černejeve, Kajuhova
ulica 5, Celje, pedagoška soba, II. nadstropje.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: naročnik bo sposobnost
ugotavljal brez javnega odpiranja prijav.
Odpiranje v drugi fazi omejenega postopka
bo javno. Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb, morajo imeti pooblastilo
ali so zakoniti zastopniki.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
vse ponudnike, ki jim bo priznana sposobnost pozval k oddaji ponudbe za II. fazo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Vrtec Anice Černejeve
Ob-30161/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Tončke Čečeve Celje, kontaktna
oseba: Blanka Godnik Andrejaš, Mariborska
43, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-70-30,
faks 03/425-70-40, elektronska pošta:
vrtec.toncke-ceceve@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup živil in materiala za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Tončke Čečeve,
Mariborska 43, 3000 Celje in enoti vrtca:
– enota Center, Kocenova ulica 10,
Celje, ter
– enota Hudinja, Ulica frankolovskih
žrtev 38, Celje.
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 javnega
naročila: razvidna iz razpisne dokumentacije:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. meso perutnine in perutninski izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. sveža zelenjava, suhe stročnice,
naravno kisana zelenjava ter sveže in suho
sadje,
7. sladoledi,
8. zamrznjeno sadje in zelenjava,
9. zamrznjeni izdelki iz testa,
10. vloženo sadje in zelenjava,
11. sadni nektarji, sokovi, sirupi,
12. žita, mlevski izdelki in testenine,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005 in/ali konec
31. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z Zakonom o izvajanju proračuna
RS.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
45-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud-
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nika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 12. 2004, cena
10.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
delovni dan med 8. in 12. uro ali po pošti, s
potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije
po predhodni najavi po faksu ali telefonu.
Ponudniki morajo navedeni znesek nakazati na podračun UJP Žalec št.
01211-6030634071, s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 12. 2004 do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 17. 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: naročnik bo sposobnost
ugotavljal brez javnega odpiranja prijav.
Odpiranje v drugi fazi omejenega postopka
bo javno. Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb, morajo imeti pooblastilo
ali so zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 1. 2005
ob 13. uri, Vrtec Tončke Čečeve, Mariborska
43/a, 3000 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.4) Dodatne informacije: naročnik bo
vse ponudnike, ki jim bo priznana sposobnost pozval k oddaji ponudbe za II. fazo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Vrtec Tončke Čečeve Celje
Ob-30244/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kočevje d.o.o., kontaktna oseba:
Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/895-12-60, faks 01/895-16-97, internetni
naslov: www.kocevje.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta:
altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ALTUS consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45,
elektronska
pošta:
altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ALTUS
consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja
Oman, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04-I/1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunala Kočevje
d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje –
kotlovnice.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
ca. 400.000 litrov ekstra lahkega kurilnega
olja v enem letu oziroma ca. 800.000 litrov
ekstra lahkega kurilnega olja za dve leti
(2005 in 2006). Dobava bo v času ogrevalne
sezone januar – april in september – december. Količina je orientacijska. Dobava kurilnega olja bo sukcesivna, po pozivu oziroma
skladno s potrebami naročnika. Ocenjena
vrednost naročila za celotno obdobje je 85,5
mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 400.000 SIT, z veljavnostjo do
31. januarja 2005. Izjava ponudnika, da bo
v 10 dneh po podpisu pogodbe predložil
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 5% pogodbene vrednosti za čas trajanja pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi izstavljenega računa po vsaki
izvršeni dobavi, v roku najmanj 30 dni od
dneva prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1-UPB-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je tako dovoljenje potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali 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
sladno s predpisi države v kateri ima
sedež,
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste davke, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja za leto 2003 in
potrdilo poslovne banke,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da zagotavlja zahtevane letne količine
ekstra lahkega kurilnega olja,
– da bo dostava ekstra lahkega kurilnega
olja na naslov naročnika – koltlovnice – razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti,
– da je v zadnjih treh letih dobavil ekstra
lahko kurilno najmanj za 5 pogodbenih partnerjev,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-04-I/1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 12. 2004,
cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
ALTUS
consulting
d.o.o.,
številka
02083-0053787157, sklic na številko
32-2004, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004, do 11.
ure. Če je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe do zgoraj navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov, ki predložijo pisno
pooblastilo ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2004
ob 14. uri, Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z
ZJN-1-UPB1 je javno naročilo objavljeno v
Uradnem glasilu Evropskih skupnosti – številka 2004-006714.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Komunala Kočevje d.o.o.
Ob-30245/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za usposabljanje Janeza Levca, kontaktna oseba: mag. Matej Rovšek, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-81-00, faks 01/241-81-21.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 105/661.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih
sklopih za obdobje od 2005 do 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za usposabljanje
Janeza Levca, Karlovška cesta 18, 1000
Ljubljana.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 04.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 05
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1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadni sokovi, sirupi in
ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
živil po posameznih sklopih. Ocenjena vrednost naročila znaša 30 mio SIT za eno leto
oziroma 60 mio SIT za celotno obdobje
oddaje javnega naročila (2 leti).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 200.000 SIT. Če ponudba v kumulativi
ne presega vrednosti 30 mio SIT bančna
garancija ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa, v
roku najmanj 45 dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1-UPB-1. Pri poslovanju morajo ponudniki upoštevati vse veljavne predpise, ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in trans-

porta le-teh; obvezno je poslovanje po
določilih HACCP programa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je tako dovoljene 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 zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: potrdilo
poslovne banke in bilanca uspeha in bilanca
stanja za leto 2003,
– za kmete: potrdilo o višini katastrskega
dohodka v letu 2004 in potrdilo DURS o
poravnanih davkih,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
izdelkov v proizvodnji in prometu oziroma da
ravna pri svojem delu v skladu s HACCP
programom,
– da ima vozni park za prevoz živil
skladno z veljavnimi predpisi,
– da lahko zagotovi dnevno dobavo
ponujenih živil,
– da bo dobavljal živila na naslov naročnika,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– ﬁksnost cen,
– plačilni pogoji,
– odzivni čas,
– lastna proizvodnja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 105/661.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 12. 2004,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na transakcijski
račun Zavoda za usposabljanje Janeza
Levca, številka 012161-6030264379, sklic
na števiko 105/661, po modelu 00, je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 12. 2004, do
11. ure.
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Če je ponudba poslana po pošti se šteje
za pravočasno, če prispe na naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov, ki predložijo pisno potrdilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 12. 2004
ob 14. uri, Zavod za usposabljanje Janeza
Levca, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z
ZJN-UPB1 je javno naročilo objavljeno v
Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, številka 2004-006717.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Zavod za usposabljanje Janeza Levca
Ob-30246/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Silva Olaj, Drago Potočnik, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/521-37-00, faks 02/521-37-40, elektronska pošta: mskom.uprava@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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-003/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava naftnih derivatov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: fco Murska Sobota,
Kopališka 2 ter kotlovnice v mestu 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:
– 1.100.000 litrov ekstra lahko kurilno
olje,
– 70.000 litrov plinsko olje D2,
– 15.000 litrov plinsko olje D2 za zimske
razmere.
Količina je približna, dobava se bo vršila
sukcesivno skladno s potrebami naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 13 mesecev od oddaje naročila,
konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 5% pogodbene
vrednosti,
– izjava banke ali zavarovalnice, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti za čas trajanja pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačni
rok 90 dni od prejema listine, ki je podlaga
za izplačilo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
– da ni kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima poravnane
davke in prispevke določene z zakonom,
– da je predložil BON 1/P s podatki in
kazalniki za leto 2003, ali drugi identični
dokumenti,
– izjava da je ﬁnančno sposoben izvesti
javno naročilo,
– referenčna lista.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drugi pristojni organ v državi, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P ali
podatke iz bilance uspeha in bilance stanja,
ki jih potrdi pristojni davčni organ ali drugi
identični dokument.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: referenčna lista.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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: JN-003/2004.
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: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ali zahtevati na
podlagi predloženega potrdila (lahko po
faksu) o vplačilu zneska v višini 5.000 SIT
na TRR 02340-0011260725 NLB d.d.
Pomurje, ID za DDV SI61364576. Prevzem
razpisne dokumentacije je lahko osebno ali
po pošti. Pri tem je potrebno predložiti:
dokazilo o vplačilu (vsebovati mora polni
naslov in identiﬁkacijsko št. plačnika) ter
potrdilo o registraciji, če ste zavezanec
DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odgovorna oseba naroč-
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nika in osebe ponudnikov, ki predložijo pisno
pooblastilo ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2004
ob 13. uri, Kopališka ulica 2, Murska
Sobota.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Komunala javno podjetje d.o.o.
Ob-30247/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Ljubljana-MostePolje, kontaktna oseba: Saba Lovič, Ob
sotočju 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-43-708, faks 01/52-47-803, elektronska pošta: saba.lovic@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01 / 05 – JN – P.B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Ljubljana-Moste-Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga:
1. sveže meso in mesni izdelki,
2. perutnina in perutninski izdelki,
3. ribe,
4. jajca,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
7. mlevski izdelki in testenine,
8. zamrznjeni mlevski izdelki,
9. sveže sadje,
10. sveža zelenjava,
11. krompir,
12. konzervirano sadje in zelenjava,
13. zamrznjeno sadje in zelenjava,
14. brezalkoholne in alkoholne pijače,
15. instant proizvodi,
16. splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko,
ﬁnančno in tehnično sposobnost na osnovi
predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točki III.2.1.1., III.2.1.2.,
III.2.1.3.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe. Potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
4. izjava prijavitelja pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
5. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga
izda pristojni davčni in carinski urad. Potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. da je predložil BON 2 ali potrdilo
banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran. Dokument ne sme biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav;
7. izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
8. izjavo, da zagotavlja vse razpisane
letne količine blaga za skupino oziroma skupine za katere se prijavlja;
9. izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
10. izjavo, da zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika – razloženo;
11. izjavo, da ima ponudnik zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 12. 2004, cena:
12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
kontaktni osebi vsak delovni dan med 9. in
11. uro ali po pošti po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 01/52-47-803. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030266739 s pripisom JR – prehrambeno blago.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 12. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 20. 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: zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec v II. fazi postopka.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2005
ob 12.30, sejna soba naročnika na naslovu:
Ob sotočju 9, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Dom starejših občanov
Ljubljana-Moste-Polje
Ob-30248/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Koroški dom starostnikov, kontaktna oseba:
G. Kremzer, Črneče 146, 2370 Dravograd,
Slovenija,
tel.
02/872-00-96,
faks
02/872-00-90,
elektronska
pošta:
andreja.placet@op-kos.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Odvetniška pisarna Kos in partnerji o.p., d.n.o., kontaktna oseba: Andreja
Placet, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/822-01-62, faks
02/822-31-67,
elektronska
pošta:
andreja.placet@op-kos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Odvetniška pisarna Kos in partnerji o.p., d.n.o., kontaktna oseba: Andreja
Placet, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/822-01-62, faks
02/822-31-67,
elektronska
pošta:
andreja.placet@op-kos.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Odvetniška pisarna Kos in partnerji o.p., d.n.o., kontaktna oseba: Andreja Placet, Koroška cesta
14, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija,
tel. 02/822-01-62, faks 02/822-31-67, elektronska pošta: andreja.placet@op-kos.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 2/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava čistil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koroški dom starostnikov, Črneče 146, 2370 Dravograd.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1
2) Kratek opis: čistilni material in pomožni
material.
3) Obseg ali količina: 3,000.000 SIT.
Sklop št.: 2
2) Kratek opis: čistila in razkužila.
3) Obseg ali količina: 4,500.000 SIT.
Sklop št.: 3
2) Kratek opis: pralna in pomivalna sredstva.
3) Obseg ali količina: 13,500.000 SIT.
Sklop št.: 4
2) Kratek opis: blago in material za
osebno higieno.
3) Obseg ali količina: 8,100.000 SIT.
Sklop št.: 5
2) Kratek opis: vrečke PVC.
3) Obseg ali količina: 900.000 SIT.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: orientacijska vrednost naročila za obdobje treh let
je 30,000.000 SIT; količine so okvirne in razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik bo predložil bančno garancijo za

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kolikor bo izbran za dobavitelja in bo naročnik
od njega to zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni od izstavitve
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik, ki mora svoji ponudbi
priložiti kot dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike;
2. da ima potrebno dovoljenje 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);
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 –
ponudnik priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco;
4. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni pisno izjavo;
5. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda pisno
izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo davčnega urada (DURS);
7. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa – ponudnik priloži BON 2
(AJPES) ali potrdilo poslovne banke; dokumenti so lahko izdani največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka;
8. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
pisno izjavo;
9. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev javnega naročila
– pisna izjava;
10. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava;
11. da zagotavlja dobavo blaga v dogovorjenih rokih, fco skladišče naročnika – razloženo – pisna izjava;
12. da izpolnjuje pogoje in načela kontrole kakovosti – pisna izjava;
13. da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok – pisna izjava;
14. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – pisna izjava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod III.2.1.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v zvezi s tehnično sposobnostjo
ponudnika morajo ponudniki za sklope v
katerih se pojavljajo kemikalije in druge
nevarne snovi (podrobneje je to določeno v
razpisni dokumentaciji) predložiti še sledeča
dokazila:
1. ponudnik, ki je proizvajalec in hkrati
dobavitelj izdelkov mora dokazati, da odgovorno ravna z okoljem; ponudnik predloži
veljavno dovoljenje za uporabo znaka
Responsible care;
2. ponudnik, ki je proizvajalec in hkrati
dobavitelj izdelkov, mora za izvajanje
Zakona o kenikalijah določiti enega ali več
svetovalcev za kemikalije; ponudnik priloži
veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu
znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in
promet kemikalij;
3. ponudnik, ki je proizvajalec in hkrati
dobavitelj izdelkov, mora za izvajanje
Zakona o prevozu nevarnega blaga določiti
enega ali več varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga; ponudnik predloži
veljavno potrdilo o strokovni usposobljenosti
varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga;
4. ponudnik predloži kopijo veljavne
pogodbe sklenjene z družbo za ravnanje z
odpadno embalažo, ki pomeni izpolnjevanje
zakonskih obveznosti zavezanca na področju ravnanja z embalažo ali kopijo veljavnega potrdila, ki ga je izdalo Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo o vpisu v evidenco
proizvajalcev, uvoznikov, embalerjev in
trgovcev, ki zagotavljajo ravnanje s svojo
odpadno embalažo sami;
5. izjava ponudnika, da bo ponudil pripadajočo dozirno tehniko za doziranje izdelkov brezplačno (dozirna tehnika mora omogočati odčitavanje in pri določenih strojih
tudi papirnati izpis; v takem primeru ponudniki predložijo tudi vzorec papirnatega
izpisa);
6. izjava ponudnika za zmožnost kakovostne izvedbe tehničnega in tehnološkega
servisa v odzivnem času 24 ur;
7. izjava ponudnika, da bo izvajal kakovostni, tehnični in tehnološki servis postopkov pranja in dozirne tehnike.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena (največ 40 točk),
– reference ponudnika (največ 30 točk),
– rok plačila (največ 20 točk),
– kvaliteta (največ 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: 1. 12. 2004, cena:
15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na račun Odvetniške pisarne Kos in partnerji
o.p., d.n.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem, odprt pri Probanki d.d.; št.:
25100-9708889141; sklic na številko 2004/2;
s pripisom: razpisna dokumentacija čistila.
Ponudniki pošljejo dokazilo o plačilu in prošnjo za dvig razpisne dokumentacije iz katere
bo razviden natančen naslov ponudnika,
kamor se dokumentacija pošlje, po faksu
02/822-31-67.

Št.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 12. 2004, najkasneje do 10. ure ne glede na vrsto prenosa.
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: vsi predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 12. 2004
ob 12. uri, Koroški dom starostnikov, Črneče
146, 2370 Dravograd.
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: informativni
ogled strojev in naprav bo mogoč na podlagi
predhodnega dogovora s kontaktno osebo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Koroški dom starostnikov
Ob-30249/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Koroški dom starostnikov, kontaktna oseba:
G. Kremzer, Črneče 146, 2370 Dravograd,
Slovenija,
tel.
02/872-00-96,
faks
02/872-00-90, elektronska pošta: kdsd@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Odvetniška pisarna Kos in partnerji o.p., d.n.o., kontaktna oseba: Andreja
Placet, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/822-01-62, faks
02/822-31-67,
elektronska
pošta:
andreja.placet@op-kos.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Odvetniška pisarna Kos in partnerji o.p., d.n.o., kontaktna oseba: Andreja
Placet, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/822-01-62, faks
02/822-31-67,
elektronska
pošta:
andreja.placet@op-kos.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Odvetniška pisarna Kos in partnerji o.p., d.n.o., kontaktna oseba: Andreja Placet, Koroška cesta
14, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija,
tel. 02/822-01-62, faks 02/822-31-67, elektronska pošta: andreja.placet@op-kos.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koroški dom starostnikov, Črneče 146, 2370 Dravograd.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1
2) Kratek opis: sveže meso, svinjsko,
govedina, teletina, drobovina.
3) Obseg ali količina: 27,000.000 SIT.
Sklop št.: 2
2) Kratek opis: sveža perutnina, perutninski izdelki.
3) Obseg ali količina: 9,000.000 SIT.
Sklop št.: 3
2) Kratek opis: konzervirani mesni izdelki,
konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 1,500.000 SIT.
Sklop št.: 4
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2) Kratek opis: mesni izdelki in suhomesnati izdelki.
3) Obseg ali količina: 10,500.000 SIT.
Sklop št.: 5
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava,
testa in ribe.
3) Obseg ali količina: 6,900.000 SIT.
Sklop št.: 6
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 22,500.000 SIT.
Sklop št.: 7
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: 1,500.000 SIT.
Sklop št.: 8
2) Kratek opis: sveže in suho sadje.
3) Obseg ali količina: 9,000.000 SIT.
Sklop št.: 9
2) Kratek opis: sveža zelenjava in biološko konzervirana zelenjava.
3) Obseg ali količina: 11,400.000 SIT.
Sklop št.: 10
2) Kratek opis: olja.
3) Obseg ali količina: 3,000.000 SIT.
Sklop št.: 11
2) Kratek opis: žitarice, mlevski izdelki in
testenine.
3) Obseg ali količina: 5,100.000 SIT.
Sklop št.: 12
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: 11,100.000 SIT.
Sklop št.: 13
2) Kratek opis: pijače.
3) Obseg ali količina: 10,500.000 SIT.
Sklop št.: 14
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: 21,000.000 SIT.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: orientacijska vrednost naročila za obdobje treh let
je 150,000.000 SIT; količine so okvirne in
razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik bo predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
kolikor bo izbran za dobavitelja in bo naročnik od njega to zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni od izstavitve
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: na javni razpis po odprtem
postopku za sukcesivno dobavo blaga se
lahko prijavi ponudnik (pravne osebe 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 ima potrebno dovoljenje 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
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dejavnosti, če je dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom (dovoljenje upravne
enote ali obrtno dovoljenje);
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 –
ponudnik priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco;
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
odločbe – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni pisno izjavo;
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 pisno
izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo;
7. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo davčnega urada (DURS);
8. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa – ponudnik priloži BON 2
(AJPES) ali potrdilo poslovne banke; dokumenti so lahko izdani največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka; kmetje priložijo
potrdilo o katastrskem dohodku;
9. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
pisno izjavo;
10. izjavo o izvajanju notranjega nadzora
s sistemom HACCP – ponudnik izpolni pisno
izjavo;
11. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev javnega naročila
– pisna izjava;
12. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava;
13. da zagotavlja dobavo blaga v dogovorjenih rokih, fco skladišče naročnika – razloženo – pisna izjava;
14. da izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil in kontrole kakovosti – pisna
izjava;
15. da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok – pisna izjava;
16. da zagotavlja ﬁksnost cen v določenem obdobju – 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: enako kot pod točko III.2.1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena (največ 70 točk),
– rok plačila (največ 20 točk),
– reference (največ 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: 1. 12. 2004, cena:
15.000 SIT z DDV.
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Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na račun Odvetniške pisarne Kos in partnerji
o.p., d.n.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem, odprt pri Probanki d.d.; št.:
25100-9708889141; sklic na številko 2004/1;
s pripisom: razpisna dokumentacija živila.
Ponudniki pošljejo dokazilo o plačilu in prošnjo za dvig razpisne dokumentacije iz katere
bo razviden natančen naslov ponudnika,
kamor se dokumentacija pošlje, po faksu
02/822-31-67.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 12. 2004, najkasneje do 10. ure ne glede na vrsto prenosa.
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: vsi predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 12. 2004
ob 14. uri, Koroški dom starostnikov, Črneče
146, 2370 Dravograd.
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: 4. 11. 2004.
Koroški dom starostnikov

– projektno dokumentacijo za adaptacijo
poslovnih prostorov,
– terminski plan izvedbe del,
– ponujeno ceno,
– osnutek kupoprodajne pogodbe h
kateri je ob podpisu pogodbe potrebno priložiti bančno garancijo za kvalitetno izvedbo
del.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. datum zaključka del (december
2005),
2. kakovost,
3. estetsko funkcionalne lastnosti poslovnih prostorov,
4. cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/2004-VB.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2004 do
11. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2004
ob 12. uri; v mali sejni sobi Občine Lendava.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2004.
Občina Lendava

Ob-30250/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lendava, kontaktna oseba: Jasna
Bračič-Szabo, Trg ljudske pravice 5,
9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/578-94-26,
faks 02/575-12-52, elektronska pošta: jasna@lendava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v
objektu, ki je pod spomeniškim varstvom
v Glavni ulici v Lendavi. Poslovni prostori
morajo biti pripravljeni za prodajo v fazi ﬁnalizacije brez opreme v skupni površini
500 m2. Poslovni prostori morajo imeti zagotovljenih vsaj 20 parkirnih mest. Prednost
bodo imeli ponudniki, ki bodo s svojo
ponudbo posredno vplivali na ureditev starega mestnega jedra v Lendavi. Pri izbiri
ponudbe bo pomembno vlogo imelo funkcionalnost in izgled poslovnih prostorov glede
na namen uporabe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lendava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Ponudnik mora priložiti:
– zemljiško knjižni izpisek glede lastništva poslovnih prostorov,

Ob-30326/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Zupančič Ludvik, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup električne energije
za leto 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup električne energije za potrebe
Mariborskega vodovoda javnega podjetja
d.d.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odjemna mesta električne energije Mariborskega vodovoda javnega podjetja d.d.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
11,000.000 kWh električne energije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
zahteva se ﬁnančno zavarovanje za resnost
ponudbe 5% od vrednosti ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 12. 2004,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun št. 04515-0000539052.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 12. 2004, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 12. 2004
ob 12. uri, Mariborski vodovod, Jadranska c.
24, sejna soba št. 110.
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: 4. 11. 2004.
Mariborski vodovod j.p. d.d.
Ob-30363/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Branka Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/477-33-31,
faks
01/423-22-05,
elektronska
pošta:
branka.raposa@ijs.si, internetni naslov:
http:www.ijs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut »Jožef Stefan«, vložišče
IJS vsak dan od 10. do 14. ure, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16,
faks 01/423-54-00, elektronska pošta:
branka.raposa@ijs.si, internetni naslov:
http:www.ijs.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
»Jožef Stefan«, vložišče, Jamova 39, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-16, faks
01/423-54-00,
elektronska
pošta:
branka.raposa@ijs.si, internetni naslov:
http:www.ijs.si/.
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: 16/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava električne energije v
letih 2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odjemna mesta, last
naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
4.979.733 kWh /leto.
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:
garancija za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 30 dni po izstavitvi
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik je registriran pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež.

Št.

1. Dokazilo: izpisek iz sodne evidence.Samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov pri
davčnem organu (t.i. priglasitveni list). Izpisek ne sme biti starejši od treh mesecev.
2. Ponudnik ima ustrezno licenco za
opravljanje energetske dejavnosti potrebno
za dobavo električne energije upravičenim
odjemalcem električne energije.
Dokazilo: licenca za opravljanje ustrezne
energetske dejavnosti, ki je zahtevana za
dobavo električne energije upravičenim
odjemalcem, ki jo izdaja Agencija za energijo RS.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem, oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, Župančičeva 3,
Ljubljana, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo ne sme biti starejše od
treh mesecev.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski ali 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.
Dokazilo: potrdilo pristojnega sodišča.
Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev.
5. Ponudnik 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.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda Davčni urad.
Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev.
6. Ponudniku zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe.
Dokazilo: izjava, da ponudniku zakon ne
prepoveduje sklenitve pogodbe – obrazec
4.1.
III.2.1.2) Ekonomske, ﬁnančne in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
ponudnik ima najmanj 10 referenc s področja razpisane dejavnosti s priporočili na priloženem obrazcu.
7. Dokazilo:seznam referenc s področja
razpisane dejavnosti – obrazec 4.2 s priporočili na originalnem obrazcu iz razpisne
dokumentacije – obrazec 4.3.
8. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranih računov.
Dokazilo: potrdilo banke, da ponudnik v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa ali obrazec BON-1/P (točka
E.Finančna disciplina).
9. Ponudnik zagotavlja plačilne pogoje
– najmanj 30 dni po izstavitvi računa.
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih –
obrazec 4.4.
10. Ponudnik daje bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene
vrednosti.
Dokazilo: bančna garancija za resnost
ponudbe – obrazec 4.5.
11. V primeru, da bo ponudnik izbran kot
najugodnejši, bo po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo
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pogodbenih obveznosti v višini 3% pogodbene obveznosti.
Dokazilo: izjava banke, da bo izbranemu
ponudniku izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti – obrazec
4.6.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 16/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2004.
Cena: 7.200 SIT (cena 6.000 SIT+ DDV
1.200 SIT).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako »Električna energija« na TRR
št. 01100-6030344242 ali na blagajni instituta vsak delovni dan od 10. do 14. ure in
kopija potrdila o registraciji, ki ga izdaja
davčni urad.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: do 1. 3. 2005.
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: 14. 12. 2004
ob 11. uri, Institut »Jožef Stefan«, Jamova
39, Ljubljana, sejna soba v glavni stavbi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2004.
Institut Jožef Stefan
Št. 557/04
Ob-30367/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno varstvena organizacija Jesenice,
kontaktna oseba: Mateja Kepic, Cesta Cirila
Tavčarja 21, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-36-740, faks 04/58-60-018, elektronska pošta: mateja.kepic@vrtci.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Vodenje postopkov javnih naročil in svetovanje, Jerala Marija s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta maršala Tita
1,
4270
Jesenice,
Slovenija,
tel.
04/58-63-101 ali 041/648-599, faks
04/58-63-101,
elektronska
pošta:
javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodenje postopkov javnih naročil in
svetovanje, Jerala Marija s.p., kontaktna
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oseba: Jerala Marija, Cesta maršala Tita 1,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-63-101 ali
041/648-599, faks 04/58-63-101, elektronska
pošta: javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
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 živil za potrebe
vzgojno-varstvenega procesa (1. mleko
in mlečni izdelki; 2. meso in mesni
izdelki; 3. ribe, 4. sveža zelenjava in
sadje; 5. zamrznejna in konzervirana
zelenjava in sadje; 6. sadni sokovi in
sirupi; 7.kruh, pekovsko pecivo in slaščičarsko pecivo; 8. ostalo prehrambeno
blago).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je fco razloženo: Centralna kuhinja Vzgojnovarstvene
enote Cilke Zupančič, Koroška Bela, Cankarjeva 4 e, Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost je 19,400.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 557/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2004.
Cena: 9.000 SIT.
Pogoji in način plačila – nakazilo na
transakcijski račun Marija Jerala s.p., C. m.
Tita 1, Jesenice, številka: 07000-0000936334,
odprt pri Gorenjski banki, d.d. Kranj, namen
plačila: RD VVO Jesenice.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2004 ali 33 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 12. 11. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2004
ob 12. uri; Vzgojno varstvena organizacija
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Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, uprava,
I. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Vzgojno varstvena organizacija
Jesenice
Ob-30370/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Kočevje, kontaktna
oseba: Milena Kaligarič, Roška cesta 22,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-30-225,
faks 01/89-30-224, elektronska pošta:
kocevje@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 prehrambenega
blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Kočevje, Roška cesta 22.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: sveže meso in mesni
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: perutnina in perutninski
izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: mleko.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: kruh.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: sveže sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: konzervirano sadje in
zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: zamrznjeno sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.

Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: testenine.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz
testa.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: začimbe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: čaji.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 15.
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago 1.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 16.
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago 2.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 17.
2) Kratek opis: bio napitki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila znaša 45,000.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
300.000 SIT v primeru, če je ponudbena
vrednost večja od 30,000.000 SIT z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 30 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: pri poslovanju morajo ponudniki
upoštevati vse veljavne predpise, ki urejajo
področje živil, ravnanja z njimi in transporta
le-teh.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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, 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 in/ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
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– 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja rok plačila najmanj 30 dni
od datuma prejema računa;
– da zagotavlja, da ponudbena cena
pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik imel
z izpolnitvijo naročila;
– da zagotavlja ﬁksne cene za celotno
obdobje veljavnosti pogodbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
izdelkov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s HACCP
programom;
– da ima vozni park za prevoz živil skladen z veljavnimi predpisi;
– da lahko zagotovi dnevno dobavo
ponujenih živil ob vnaprej določeni uri, ki jo
opredeli naročnik;
– da bo dobavljal živila na naslov naročnika v skladišče naročnika razloženo.
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: 13. 12. 2004,
cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
razpisne
dokumentacije
na
TR
01100-6030265963 je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004, do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika in predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2004
ob 11.30, Dom starejših občanov Kočevje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Dom starejših občanov Kočevje
Ob-30472/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod za požarno, reševalno in tehnično službo Celje, kontaktna oseba: Zdenko
Gorenšek in Jože Spevan, Dečkova 36,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-09-00,
faks 03/428-09-04, elektronska pošta:
joze.spevan@celje.si.

Št.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – B št.: 01/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gasilsko vozilo s cisterno GVC 24/50.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prostori naročnika na
Dečkovi 36 v Celju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gasilsko vozilo s cisterno GVC 24/50.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 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:
– registracija ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
v zvezi s podkupovanjem,
– da zoper ponudnika ni uveden postopek pris. poravnave, stečaja...,
– poravnani davki in prispevki,
– ekonomsko-ﬁnančna sposobnost v
smislu ZJN-1,
– tehnična in kadrovska primernost;
vse podrobnosti so opisane v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika (izpisek iz sodnega registra ali potrdilo o vpisu v register
s.p.),
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
(izpisek iz sodne, upravne oziroma druge
evidence ali priglasitev na DURS),
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
v zvezi s podkupovanjem (potrdilo Ministrstva za pravosodje),
– da zoper ponudnika ni uveden postopek pris. poravnave, stečaja... (izpisek iz
sodne oziroma druge evidence ali potrdilo
DURS);
vse podrobnosti so opisane v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poravnani davki in prispevki (potrdilo
davčnega organa),
– ekonomsko-ﬁnančna sposobnost v
smislu ZJN-1(BON-1, BON-2 ali BON-1 SP
oziroma bilanca stanja in izkaz poslovnega
izida);
vse podrobnosti so opisane v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
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– tehnična in kadrovska primernost (reference, načrti, risbe, izračuni, diagrami);
vse podrobnosti so opisane v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena ponudbe – 60 točk,
– tehnične lastnosti – 15 točk,
– garancija – 10 točk,
– reference – 5 točk,
– dobavni rok – 5 točk,
– plačilni pogoji – 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: 16. 12. 2004,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan od
10. do 12. ure z dokazilom o plačilu razpisni
dokumentacije na TRR 01211-6030194273
s pripisom RD za GVC 24/50.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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 17. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2004
ob 13. uri, prostori Javnega zavoda za
požarno, reševalno in tehnično službo Celje,
Dečkova 36.
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: dodatne informacije o predmetu javnega naročila sme
ponudnik zahtevati le pisno, najkasneje pet
dni pred rokom za oddajo ponudb na
naslovu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 11. 2004.
Javni zavod za požarno, reševalno
in tehnično službo Celje
Ob-30473/04
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:
dobave električne energije naročnikom,
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ki so oddali pooblastilo Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: posamezna odjemna
mesta v Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
količina je 26,000.000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila najmanj 45 dni od prejema računa za
pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je 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.
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 ponudnika, da bo pridobil in izpeljal postopek za sklenitev
pogodb o dostopu do električnega omrežja
za vsa odjemna mesta v imenu naročnika
skupnega javnega naročila Skupnosti socialnih zavodov Slovenije – odjemalca, brez
plačila odjemalca (plačniki so naročniki
navedeni v Seznamu naročnikov);
– podpisana izjava ponudnika, da bo
zagotovil kvaliteto električne napetosti na
odjemnih mestih odjemalca ob normalnih
obratovalnih pogojih po standardu SIST EN
50160;
– dokazilo, da je sposoben izvesti dobavo
razpisane količine električne energije in svetovanje.
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-22770/04.
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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: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o plačilu na TR 01100-6030307867 s pripisom za razpisno dokumentacijo za dobavo
el. energije. Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: do 31. 1. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija naročnika in predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 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: 5. 11. 2004.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Ob-30474/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
Litija d.o.o., kontaktna oseba: Roman Ciglar,
Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, Slovenija,
tel. 890-00-10, faks 890-00-20, elektronska
pošta: roman.ciglar@ksp-litija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
smetarsko vozilo za pobiranje in odvoz
komunalnih odpadkov z nadgradnjo
prostornine 11 m3 z mehanizmom za
praznjenje posod prostornine 120 do 900
l, pogon 4x4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež podjetje: Ponoviška cesta 15, Litija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot
II.1.6.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
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.
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: 8. 12. 2004, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun: 02023-0020080754.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 12. 2004, do 9. 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: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 12. 2004
ob 10. uri, KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta
15, Litija, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 11. 2004.
KSP Litija d.o.o.
Ob-30475/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje: Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00,
faks 03/423-37-57, elektronska pošta:
info@sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Celje,
kontaktna
oseba:
Dušanka
Pekarovič, Gregorčičeva ulica 7, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-36-81, faks
03/423-37-57,
elektronska
pošta:
dusanka.pekarovic@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje – tajništvo pomočnika direktorice za ﬁnance, kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva
ulica 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-42, faks 03/423-37-53, elektronska pošta: milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Celje – tajništvo pomočnika direktorice za ﬁnance, kontaktna oseba: Milena
Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje,
Slovenija,
tel.
03/423-30-42,
faks
03/423-37-53,
elektronska
pošta:
milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža ultrazvočnega aparata za potrebe Rentgenološkega
oddelka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža ultrazvočnega aparata za
potrebe Rentgenološkega oddelka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik mora nuditi 60-dnevni plačilni rok po
primopredaji.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
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 proti ponudniku 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 uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegovi
transakcijski računi v preteklih šestih mesecih niso bili blokirani.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. izjavo o zagotavljanju kvalitetnih
pooblaščenih servisov v RS in dobavi
rezervnih delov v smislu s priloženimi naslednjimi dokazili (velja za vso ponujeno
opremo) in:
– v letu 2004 veljavna pisna pooblastila
proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno
opremo, s katerim pooblaščajo navedene
servise za servisiranje opreme in dobavo
rezervnih delov;
– izjavo z navedbo imen in priimkov
redno zaposlenih serviserjev (vsak naveden
pooblaščen servis mora redno zaposlovati
najmanj enega serviserja), ki so usposobljeni za vzdrževanje ponujene opreme;
– certiﬁkate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme
izdane s strani učnega servisnega centra
proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge alinee (za posamezen
aparat mora biti priložen najmanj eden
pripadajoč certiﬁkat);
– obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja),
ki dokazujejo redno zaposlitev navedenih
serviserjev v izjavi iz druge alinee v
pooblaščenih servisih;
izjavi najmanj dveh odgovornih oseb za
vzdrževanje, ki sta zaposleni v dveh različnih
zdravstvenih ustanovah, ki potrjujeta brezhibno kvaliteto in pravočasnost servisiranja
(ki se nanaša na vso ponujeno opremo) v
zadnjih dveh letih in ki velja za vse osebe, ki
so navedene na certiﬁkatih iz tretje alinee te
točke. Naročnik si pridržuje pravico, da
lahko sam preveri reference glede servisa v
smislu te alinee;
2. ostala dokazila kot so določena v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

Št.

(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 12. 2004.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in
po predhodni enodnevni najavi.
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: do 31. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 12. 2004
ob 12. uri; sejna soba kirurgije Splošne
bolnišnice Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 8. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-30507/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola in vrtec dr. Ivana Korošca,
kontaktna oseba: Nataša Lipovšek – Hrga,
Paplerjeva 15, 1353 Borovnica, Slovenija,
tel. 01/75-48-550, faks 01/75-48-550,
elektronska pošta: os-borovnica@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano, čistila,
papirna galanterija, PVC vrečke in pisarniški material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola in vrtec
dr. Ivana Korošca Borovnica, Paplerjeva 15,
1353 Borovnica.
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:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in
slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirano sadje in zelenjava,

122 / 12. 11. 2004 /

Stran

7711

– sklop 11: zamrznjeno sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: splošno prehrambeno
blago,
– sklop 14: čistila,
– sklop 15: ostali izdelki za čiščenje,
– sklop 16: papirna galanterija,
– sklop 17: PVC vrečke,
– sklop 18: potrošni material za pouk,
– sklop 19: obrazci in tiskovine,
– sklop 20: pisarniški material,
– sklop 21: računalniški potrošni
material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
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.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: 2. 12. 2004 do 11.
ure.
Cena: 15.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovne
šole
in
vrtca
Borovnica
–
št.
01205-6030644550.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 12. 2004
ob 12. uri; Osnovna šola in vrtec dr. Ivana
Korošca, Paplerjeva 15, 1353 Borovnica.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna
dokumentacija je potencialnim ponudnikom
na vpogled v tajništvu osnovne šole do roka
za oddajo ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 11. 2004.
Osnovna šola in vrtec dr. Ivana Korošca
Ob-30511/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
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.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
plini tehnični.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
75-dnevni plačilni rok od datuma prevzema
blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
ﬁnančno, ter tehnično usposobljenost in
sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2), in
III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da
ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan v
kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni nehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
6. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
7. izjava o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
8. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst in količin blaga;
9. izjava, da bo dostava ddp Splošna
bolnišnica Maribor – razloženo (ob terminu,
ki ga določi naročnik);
10. izjava, da zagotavlja dobavni rok
blaga iz področja javnega razpisa največ 1
dan;
11. izjava, da ponudnik zagotavlja rezervoar za skladiščenje in uplinjevanje teko-
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čega kisika na Ljubljanski 5, Maribor in Slivniškem Pohorju in da bo skrbel za delovanje
celotnega postrojenja v skladu z veljavnimi
tehnično-varnostnimi predpisi;
12. izjava, da bo ponudnik v času premontaže (največ dva dni) nemoteno oskrboval bolnišnico s kisikom;
13. izjava, da bo ponudnik dostavljal kisik
v jeklenkah dvakrat tedensko ddp Splošna
bolnišnica Maribor – razloženo na Oddelek
za pljučne bolezni, Slivniško Pohorje;
14. izjava, da bo skrbel za vzdrževanje
jeklenk v skladu s predpisano zakonodajo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 12. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Plini
tehnični.
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.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev 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: 17. 12. 2004
ob 9.30, v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ek., zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost naročila je 19,000.000 SIT.
Naročilo se odda za obdobje treh let.
VI.5) Dtum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 193/04
Ob-30663/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Radenci, kontaktna oseba: Nataša
Nidorfer, Mladinska ulica 5, 9252 Radenci,
Slovenija,
tel.
02/566-91-60,
faks
02/566-91-70,
elektronska
pošta:
silva.marinkovic@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenega
blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mladinska ulica 5, 9252
Radenci in Prisojna ulica 4, 9252 Radenci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: mleko in mlečni izdelki,
3. sklop: moka, mlevski izdelki in testenine,
4. sklop: kruh in pekovski izdelki,
5. sklop: zamrznjena in konzervirana
živila,
6. sklop: ribe,
7. sklop: razno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša cena – merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 14. 12. 2004.
Cena: 15.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: s potrdilom o plačilu na TRR naročnika št. 01100-6030704306
s pripisom za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu se mora dostaviti
naročniku pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 15. 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: do 1. 3. 2005.
IV. 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna
dokumentacija je na razpolago v tajništvu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Radenci, Mladinska ul. 5, 9252 Radenci, do
roka za oddajo ponudbe, po predhodni najavi med 8. in 12. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 11. 2004.
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Radenci
Ob-30680/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zdravje RS, kontaktna oseba:
Mateja Trtnik, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/241-76-00,
faks
01/241-76-04,
elektronska
pošta:
mateja.trtnik@gov.si, internetni naslov:
http://www2.gov.si/mz/mz-splet.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.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
plenice, rokavice in igle.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: različne lokacije, razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: plenice inkontinenčne,
hlačne.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: podloge posteljne.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: vložne plenice in vložki za
inkontinenco.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: otroške plenice.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: rokavice kirurške, lateks.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: rokavice kirurške, sintetične.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: rokavice kirurške, lateks,
za kostno kirurgijo.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: rokavice kirurške, lateks,
ginekološke.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: rokavice pregledne,
lateks, nesterilne.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: rokavice pregledne,
lateks, sterilne.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: rokavice iz pe-kopolimer.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: rokavice pregledne,
vinilne.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: rokavice pregledne,
nitrilne.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: rokavice bombažne,
gospodinjske, za patologijo.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: brizgalke.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: metuljčki.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: kanile, mandreni.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: igle, kanile za spinalno
diagnostiko.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: igle za spinalno anastezijo.
Sklop št. 20
2) Kratek opis: igle biopsijske.
Sklop št. 21
2) Kratek opis: igle injekcijske.
Sklop št. 22
2) Kratek opis: igle punkcijske.
Sklop št. 23
2) Kratek opis: igle in kanile pretočne.
Sklop št. 24
2) Kratek opis: igle akupunkturne.
Sklop št. 25
2) Kratek opis: zamaški, petelinčki za
intravenozne kanile.
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: orientacijske količine, razvidne iz razpisne dokumentacije.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– registracija dejavnosti,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– nekaznovanje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registracji,
– potrdilo o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov,
– potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-26960/04 z dne 8. 10.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za
sodelovanje: 16. 12. 2004 do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 19. 1. 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: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 3. 2005 ob
12. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
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: splošna razpisana dokumentacija je objavljena na
spletni strani Ministrstva za zdravje, opis
predmeta naročila (tehnično speciﬁkacijo in
bazo artiklov) pa udeleženci pridobijo na
naslovu Ministrstva za zdravje ali po pošti,
na podlagi posredovanega obrazca iz
splošne razpisne dokumentacije (zahtevek
za dvig razpisne dokumentacije)!
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 11. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Ob-30698/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/39-16-100, faks 07/33-23-097, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
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kontaktna oseba: Marija Puhek, univ. dipl.
inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
Slovenija,
tel.
07/39-16-135,
faks
07/33-21-095,
elektronska
pošta:
marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta:
nabavna-sl@sb-nm.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-55/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
medicinski pripomočki: razkužila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
II.1.9) Razdelitev na podsklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en podsklop, več podsklopov, vse podsklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila: medicinski pripomočki: razkužila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe brez DDV in z
rokom veljavnosti 90 dni od datuma določenega za dostavo ponudb.
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 ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
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 ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, navedene v seznamu razpisanega blaga in razpisni dokumentaciji;
5. da ima za ponujene artikle priložen
prospektni material ali lasten opis, ki izkazuje skladnost ponujenega blaga z
naročnikovimi strokovnimi zahtevami;
6. da bo predložil vzorce ponujenega
blaga, v primeru, da jih bo naročnik zahteval;
7. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila o
dobavi blaga;
8. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
9. da zagotavlja dostavo blaga ddp
lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto,
razloženo v sklopu ponudbene cene;
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10. do bo predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 10% vrednosti
ponudbe brez DDV;
12. da ne navaja zavajajočih podatkov;
13. da sprejema vse pogoje razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2004.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna
plačila št. 01100-6030278379, sklic na
številko 16-55/ 04.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu
07/33-21-095 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb za
sodelovanje: 10. 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 10. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 12. 2004
ob 10. uri; Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 5. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 65/04
Ob-30718/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Franca Lešnika – Vuka, Slivnica pri Mariboru, kontaktna oseba: Dragica
Lešnik, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova
vas, Slivnica, Slovenija, tel. 02/604-00-00,
faks 02/605-63-81, elektronska pošta: oﬂvslivnica.mb@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava živil in materiala za prehrano po
drugem odstavku 19. člena ZJN-1A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Franca
Lešnika – Vuka Slivnica pri Mariboru, Mariborska cesta 4.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
1. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso, mesni izdelki in jajca,
4. sveža zelenjava in sadje,
5. jabolka,
6. sadni sokovi in sirupi,
7. razna prehrana,
8. živila,
9. zamrznjeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali 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 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 će 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 s
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 proizvodni 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
izpoljneval 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 naročinka- razloženo;
– ponudnik izjavlja da sprejema razpisne
pogoje;
– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpoljnevanje
pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2004.
Cena: 9.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št: 01360-6030651990 s pripisom ″za
razpisno dokumentacijo″.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2004 vsak
delavnik 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.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2004
ob 13. uri, Osnovna šola Franca LešnikaVuka, Slivnica pri Mariboru, Mariborska
cesta 4.
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 Franca Lešnika-Vuka,
Slivnica pri Mariboru
Ob-30804/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba:
Andrej Sobočan, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070,
elektronska
pošta:
andrej.sobocan@mail.ir-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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: 50-336-273/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava čistilnih sredstev,
papirne galanterije in vrečk za odpadke
po skupinah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Inštitut za rehabilitacijo,
Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01
2) Kratek opis: sredstva za pranje perila
in pomivanje posode.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 02
2) Kratek opis: sredstva za pomivanje
posode v tračnem pomivalnem stroju.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 03
2) Kratek opis: sredstva za izdelavo talnih premazov in strojno čiščenje tal.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 04
2) Kratek opis: sredstva za dnevno čiščenje in dezinfekcijo.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 05
2) Kratek opis: pripomočki za čiščenje.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 06
2) Kratek opis: sredstva za osebno
nego.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 07
2) Kratek opis: sredstva za umivanje in
zaščito rok.
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3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 08
2) Kratek opis: papirna galanterija.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 09
2) Kratek opis: vrečke za odpadke.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10
2) Kratek opis: embalaža za infektivne
odpadke.
3) Obseg ali količina: navedeno v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 1. 2005, konec 14. 1.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe in garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: so razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: so razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: so razvidna iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: so razvidna iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 1, največ 10.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-273/04.
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: negotovinsko na
TRR št. 01100-6030278088 pri Banki Slovenije s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2004, do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 1. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili, brez pooblastil ne bo možno
dajati pripomb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2004
ob 12. uri, Linhartova 51, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-30807/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Prule, Prule 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/251-84-68.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-67-50, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: info@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-67-50, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: info@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/280-67-50, faks 01/280-67-74,
elektronska pošta: info@zti-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 508.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: meso in
mesni izdelki – perutnina – ribe – mleko in
mlečni izdelki – kruh in pekovski izdelki –
sladice – sveža zelenjava in sadje – zmrznjena zelenjava in sadje – sadni sokovi –
žita in testenine – ostalo prehrambeno
blago. Okvirna vrednost je 32 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: 1. 12. 2004, cena:
13.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na T.R.R. Zavoda
za tehnično izobraževanje št.: 01261 –
6030716108, sklic na št.: 50015-508.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2004, do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2004
ob 12.05, ZTI, Ptujska 19, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2004.
OŠ Prule
Ob-30352/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola
Maribor, kontaktna oseba: Ljudmila Kolenc,
Židovska ul. 15, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
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02/300-47-00, faks 02/300-47-47, elektronska pošta: vzs@uni-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Sabina Brdnik, Strma ul. 8, 2000 Maribor,
Slovenija,
tel.
02/250-41-10,
faks
02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Proplus
d.o.o., kontaktna oseba: Sabina Brdnik,
Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35, elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava, vgradnja, priklop in demonstracija opreme Simulacijskega centra Visoke
zdravstvene šole Univerze v Mariboru:
– sklop 1: lutka za simulacijo s pripadajočo dodatno opremo,
– sklop 2: ostali aparati potrebni za simulacijo,
– sklop 3: pohištvena oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Židovska ul 15,
2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: prvi sklop zajema dobavo,
vgradnjo, priklop in demonstracijo opreme
Simulacijskega centra Visoke zdravstvene
šole UM – sklop lutka za simulacijo s pripadajočo dodatno opremo.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: drugi sklop zajema
dobavo, vgradnjo, priklop in demonstracijo
opreme Simulacijskega centra Visoke zdravstvene šole UM – sklop ostali aparati
potrebni za simulacijo.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: tretji sklop zajema
dobavo, vgradnjo, priklop in demonstracijo
opreme Simulacijskega centra Visoke zdravstvene šole UM – sklop pohištvena
oprema.
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: ponudnik se lahko poteguje za izvedbo del enega
ali več sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek: takoj po podpisu
pogodbe, zaključek del: 60 dni po podpisu
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva
– originalna garancija za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v
10% pogodbene vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo pogodbeni znesek poravnal v roku 90
dni po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddan: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji, skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne
družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
– priglasitveni list DURS;
– ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno
dovoljenje in sl.), v kolikor je na podlagi
posebnega zakona dovoljenje za opravljanje
te dejavnosti potrebno;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave,
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;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo, 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje
pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima
odprte transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji: predložijo odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za
poslovno leto 2002 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance
stanja in iz poslovnega izida za leto 2003 (iz
davčne napovedi za leto 2003), ki jih potrdi
DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko
zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
ter morebitnih blokadah le-tega;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2.
poslovnih letih in s katerimi bo dokazal
izpolnjevanje pogoja iz točke III.2.B. te razpisne dokumentacije.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti –
obvezna dokazila:
– spisek referenc ponudnika oziroma
izvajalcev v skupnem nastopu na enakih ali
podobnih objektih, v zadnjih 3 letih: potrjene
reference s strani naročnikov za dobavo
medicinske opreme in medicinskih pripomočkov v zadnjih treh letih v skupni
vrednosti vsaj 50 mio SIT;
– spisek referenc podizvajalcev (z
deležem nad 10% vrednosti ponudbenih
del) na enakih ali podobnih dobavah, v
zadnjih 3 letih;
– spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe in odgovorni za nadzor kakovosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 14. 12.
2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko
plačilo na transakcijski račun št.
04515-000334091 pri NKBM pred dvigom
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 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: ponudbe morajo biti veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki ponudnika z
veljavnim pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12.
2004 ob 12. uri, v prostorih Univerze v
Mariboru, Visoke zdravstvene šole v Mariboru, Židovska ul. 15, Maribor – sejna soba
I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 5. 11. 2004.
Univerza v Mariboru
Visoka zdravstvena šola Maribor

Gradnje
Št. 125/04

Ob-30688/04

Zavrnitev vseh ponudb
Na podlagi določil 77. člena Zakona o
javnih naročilih – ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št.
36/2004) v zvezi z javnim razpisom za
izgradnjo večnamenske dvorane Markovci,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 101 z
dne 17. 9. 2004, Ob-24709/04, objavljam
obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb za izgradnjo večnamenske dvorane Markovci.
Na javni razpis za izgradnjo večnamenske dvorane Markovci so prispele same
nesprejemljive ponudbe, saj bistveno presegajo višino sredstev, ki jo je naročnik načrtoval za izvedbo. Ker naročnik v svojem
investicijskem programu in proračunu nima
zagotovljenih sredstev v višini prispelih
ponudb, se vse ponudbe zavrnejo.
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Naročnik bo nekoliko spremenil projektno dokumentacijo in popise ter pričel nov
postopek javnega razpisa.
Občina Markovci
Št. 110-1/04

Ob-30526/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 108-109 z dne
8. 10. 2004 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »gradnja Cestniske postaje
Vogrsko, sever in jug« (Ob-26820/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 18. 11. 2004 do 8. ure. Odpiranje ponudb bo dne 18. 11. 2004 ob 9. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 260-14/04-3
Ob-30155/04
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, kontaktne osebe: za predmet
JN: Bogdan Gregorčič dr. med., spec. oftalmolog (05/330-12-70); 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,
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 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 ”Obnova očesnega
oddelka” (št.: 260-14/04).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je obnova prostorov očesnega oddelka, ki se nahaja v
stari stavbi Splošne bolnišnice “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, v II. nadstropju.
Obnova prostorov očesnega oddelka
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
okulistiko.
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.

Št.

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
pridobitvi uporabnega dovoljenja, in sicer v
15 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
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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:
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:
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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
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
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;
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– 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 5letno 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 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 in 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 14. 12. 2004.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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.
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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: 14. 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: 2. 11. 2004.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 462/04
Ob-30356/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna oseba:
Mojca Oražem, tel. 01/242-10-07, Cesta
27. aprila 31, p.p. 4262, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/242-10-05,
faks
01/242-10-10.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: streha ŠD 4.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija strehe bloka ŠD 4, Cesta v
Mestni log 72, 1000 Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: blok ŠD 4, Cesta v
Mestni log 72, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razpisujejo se gradbena dela sanacije strehe
bloka Študentskih domov v Ljubljani z
oznako ŠD 4 v okvirni vrednosti 50,000.000
SIT. Natančnejši obseg razpisanih gradbenih del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija ponudbe mora biti veljavna
do 31. 1. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 4 mesece po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianco
menico v višini 2,500.000 SIT z veljavnostjo
do 31. 1. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni od izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 90 točk,
2. reference – 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: streha ŠD 4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2004 do
8.30, proti plačilu 10.000 SIT + 20% DDV.
Zainteresirani ponudniki nakažejo navedeni
znesek
na
podračun
pri
UJP
01100-6030631071.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 11. 2004 do
8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2004
ob 10. uri; Študentski domovi v Ljubljani,
Dom III – sejna soba, 2. nadstropje, Cesta
27. aprila 31, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 462/04
Ob-30361/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna oseba:
Mojca Oražem, tel. 01/242-10-07, Cesta
27. aprila 31, p.p. 4262, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/242-10-05,
faks
01/242-10-10.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: slikopleskarska dela
2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
slikopleskarska dela na objektih Študentskih domov v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– domovi naročnika I., III. in IV v Rožni
dolini v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana;
– domovi naročnika na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani:
– dom A, Kardeljeva ploščad 15,
– dom B, Kardeljeva ploščad 13,
– dom C, Kardeljeva ploščad 14,
– dom D, Kardeljeva ploščad 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: razpisujejo se slikopleskarska dela na objektih
Študentskih domov v Ljubljani v okvirni vrednosti 35,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija ponudbe mora biti veljavna
do 31. 1. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: maksimalno 4 mesece po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianco
menico v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo
do 31. 1. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni od izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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: izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 90 točk,
2. reference – 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: slikopleskarska dela
2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2004 do
8.30, proti plačilu 10.000 SIT + 20% DDV.
Zainteresirani ponudniki nakažejo navedeni
znesek
na
podračun
pri
UJP
01100-6030631071.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 11. 2004 do
8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2004
ob 9. uri; Študentski domovi v Ljubljani, Dom
III – sejna soba, 2. nadstropje, Cesta
27. aprila 31, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-30664/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Za sklop 1: rekonstrukcija objekta “Primex” za Primorski tehnološki park v Vrtojbi:
Občina Šempeter – Vrtojba, kontaktna
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oseba: Simon Jazbec, Cesta Goriške fronte
11, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
+386/5/335-10-00, faks +386/5/335-10-07,
elektronska pošta: obcinasempeter-vrtojba@siol.net.
Za sklop 2: dozidava objekta za Poslovno
inovacijski center v Sežani: Občina Sežana,
kontaktna oseba: Slavko Škulj, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel. +386/
5/731-01-29, faks +386/5/731-01-23, elektronska pošta: Urbanizem.skulj@sezana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Projekt d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Irena Pavliha, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. +386/
5/33-80-143, faks +386/5/30-24-493, elektronska pošta: Irena.pavliha@projekt.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Projekt d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Irena Pavliha, Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. +386/
5/33-80-143, faks +386/5/30-24-493, elektronska pošta: Irena.pavliha@projekt.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šempeter – Vrtojba, kontaktna oseba: Jazbec Simon, Cesta Goriške fronte 11, 5290
Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. +386/
5/33-51-000, faks +386/5/33-51-007, elektronska
pošta:
obcinasempetervrtojba@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dela so razdeljena v dva sklopa, in sicer:
– aktivnosti sklopa št. 1 se nanašajo
na rekonstrukcijo obstoječe “Primex”
zgradbe na mejnem prehodu Vrtojba za
potrebe Tehnološkega parka. Dela obsegajo rekonstrukcijo kleti in 1. nadstropja
in predstavljajo drugo od štirih faz. Dela
obsegajo gradbena dela, električne in
strojne instalacije;
– aktivnosti sklopa št. 2 se nanašajo
na dozidavo zgradbe Poslovno inovacijskega centra na mejnem prehodu Sežana.
Dela obsegajo gradbena dela, električne
instalacije, strojne instalacije ter zunanjo
ureditev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija: Vrtojba,
Fernetiči, Primorska regija, Slovenija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura:
NACE 500, 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: rekonstrukcija objekta “Primex” za Primorski tehnološki park v Vrtojbi.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura:
NACE 500, 501.
2) Kratek opis: aktivnosti sklopa št. 1 se
nanašajo na rekonstrukcijo obstoječe “Primex” zgradbe na mejnem prehodu Vrtojba
za potrebe Tehnološkega parka. Dela obsegajo rekonstrukcijo kleti in 1. nadstropja in
predstavljajo drugo od štirih faz.
3) Obseg ali količina: dela obsegajo
gradbena dela, električne in strojne instalacije.
Sklop št. 2: dozidava objekta za Poslovno
inovacijski center v Sežani.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura:
NACE 500, 501.
2) Kratek opis: aktivnosti sklopa št. 2 se
nanašajo na dozidavo zgradbe Poslovno
inovacijskega centra na mejnem prehodu
Sežana.
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3) Obseg ali količina: dela obsegajo
gradbena dela, električne instalacije, strojne
instalacije ter zunanjo ureditev.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela
obsegajo gradbena dela, električne instalacije, strojne instalacije ter zunanjo ureditev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudniki morajo skupaj s ponudbo
predložiti garancijo za resnost ponudbe v
znesku najmanj 2% ponudbene cene brez
davka (DDV), v EUR z rokom veljavnosti
najmanj 120 dni od datuma odpiranja
ponudb. Garancija za resnost ponudbe bo
neuspešnemu ponudniku(om) vrnjena po
zaključku postopka javnega razpisa in
uspešnemu ponudniku po podpisu pogodbe
s strani vseh pogodbenih partnerjev.
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 razpisu lahko enakopravno
sodelujejo ﬁzične in pravne osebe (posamezno ali na osnovi skupnega nastopa –
joint venture/konzorcij) iz držav članic
Evropske Unije in držav in območij, ki jih
pokriva in/ali določa Predpis ali posebna
določila, ki se uporabljajo za PHARE program, iz katerega bo pogodba ﬁnancirana
ter Turčije. Vse blago, ki bo dobavljeno v
okviru pogodbe, mora izvirati iz teh držav.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudniki morajo priložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz točke 3 navodil
ponudnikom iz razpisne dokumentacije,
Poglavje 1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
povprečni letni promet v letih 2001, 2002
in 2003 mora znašati najmanj:
Za
Sklop 1: PTP Vrtojba
Sklop 2: PIC Sežana

Povprečni letni promet
2,600.000 EUR
2,000.000 EUR

dostop do kreditne linije v višini najmanj:
Za
Sklop 1: PTP Vrtojba
Sklop 2: PIC Sežana

Kreditna linija
430.000 EUR
320.000 EUR

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– uspešna izvedba gradbenih del v zadnjih 3 letih na vsaj 3 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli (priloga: potrjene reference),
– posamezni ponudnik mora biti sposoben opraviti najmanj 70% pogodbenih del z
lastnimi sredstvi; v primeru skupnega nastopa (joint venture/konzorcij) mora biti vodilni
partner sposoben opraviti vsaj 50% pogodbenih del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 15. 11. 2004.
Cena: 300 EUR.
Pogoji in način plačila: predložitev dokazila o vplačilu na račun: banka Abanka Vipa
d.d., Nova Gorica, št. računa S.W.I.F.T.
ABANSI.2X 05100-8010757486 (za tuje
ponudnike) ali v SIT na transakcijski račun
04750-0000-349833, banka Nova KBM d.d.,
področje Nova Gorica (za domače ponudnike), s pripisom “Za razpisno dokumentacijo »Prestrukturiranje mejnih prehodov
Vrtojba/Sant‘Andrea in Fernetiči/ Fernetti«.
Za vplačila v SIT je veljaven prodajni menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave
tega razpisa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
ponudbe za sklop 1 in sklop 2 morajo biti
oddane najkasneje do 21. decembra 2004 do
9. ure po lokalnem času, na naslednji naslov:
Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške
fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici.
Katerakoli ponudba, prejeta po tem roku,
se ne bo obravnavala.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
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: 21. december
2004 ob 11. uri, Občina Šempeter-Vrtojba,
Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter
pri Gorici.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da;
a) program: PHARE – Program
čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in
Italijo; Regulativa Sveta (EEC) št. 3906/89 z
dne 18. 12. 1989 o ﬁnančni pomoči
določenim državam Srednje in Vzhodne
Evrope, z amandmaji;
b) ﬁnanciranje: 2003/004-940-01.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 8. 11. 2004.
Občina Šempeter - Vrtojba
Ob-30665/04
I.1) Ofﬁcial name and Address of the
contracting authority:
For Lot 1: The “Primex” building for the Primorski tehnološki park in Vrtojba: Municipality
of Šempeter-Vrtojba, For the attention of: Mr.
Jazbec Simon, Cesta Goriške fronte 11, 5290
Šempeter
pri
Gorici,
Slovenia,
tel.
+386/(0)5/33-51-000, fax +386/(0)5/33-51-007,
Electronic
mail:
obcinasempeter-vrtojba@siol.net.
For Lot 2: The building for the Business
Innovation Centre in Sežana: Municipality of
Sežana, For the attention of: Mr. Slavko
Škulj, Partizanska cesta 4 , 6210 Sežana,
Šempeter pri Gorici, Tel. +386/(0)5/73-10-129,
Fax +386/(0)5/73-10-123, Electronic mail:
urbanizem.skulj@sezana.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: Projekt d.d. Nova
Gorica, For the attention of: Mrs. Irena
Pavliha, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
Slovenia, Tel. +386/5/33-80-143, Fax
+386/5/30-24-493,
Electronic
mail:
Irena.pavliha@projekt.si.
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I.3) Address from which documentation
may be obtained: Projekt d.d. Nova Gorica,
For the attention of: Mrs. Irena Pavliha, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenia, Tel.
+386/5/33-80-143, Fax +386/05/30-24-493,
Electronic mail: Irena.pavliha@projekt.si.
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: Municipality of Šempeter-Vrtojba, For the attention of: Mr. Jazbec
Simon, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenia, Tel. +386/(0)5/33-51-000, Fax +386/(0)5/33-51-007,
Electronic
mail:
obcinasempeter-vrtojba@siol.net.
I.5) Type of contracting authority: Central
level.
II.1.1) Type of works contract: Execution
.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.6) Description/object of the contract:
Works are divided in two lots.
The activities following lot 1 are related to the reconstruction of the existing
“Primex” facility on the Border Crossing
Post Vrtojba to a housing construction
for the purposes of the technological
pool. The Works of include the reconstruction of basement and 1st ﬂoor,
which represent the second out of four
phases. Works include construction
works for adaptation, electric installations and mechanical installations.
The activities following lot 2 are related to the construction of the facility on
the Border Crossing Post Sežana to a
housing construction for the purposes of
the Business Innovation Centre. Works
include construction works, electric
installations, mechanical installations
and external arrangements.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: Location: Vrtojba
and Sežana, Primorska region, Slovenia.
II.1.8.2) Other relevant nomenclature:
NACE 500, 501.
II.1.9) Division into lots: yes.
Lot No.1: The “Primex” building for the
Primorski tehnološki park in Vrtojba.
1.2) Other relevant nomenclature: NACE
500, 501.
2) Short description: the activities following lot 1 are related to the reconstruction
of the existing “Primex” facility on the Border
Crossing Post Vrtojba to a housing construction for the purposes of the technological pool. The Works of include the reconstruction of basement and 1st ﬂoor, which
represent the second out of four phases.
Works include construction works for adaptation, electric installations and mechanical
installations.
3) Scope or quantity: Construction and
craftsmen works, electrical works and mechanical works.
Lot No. 2: The building for the Business
Innovation Centre in Sežana.
1.2) Other relevant nomenclature: NACE
500, 501.
2) Short description: the activities following lot 2 are related to the construction of
the facility on the Border Crossing Post
Sežana to a housing construction for the
purposes of the Business Innovation Centre.
Works include construction works, electric
installations, mechanical installations and
external arrangements.
3) Scope or quantity: Construction and
craftsmen works, electrical works, mechanical works, external features and sewage
system.
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Tenders may be submitted for: several
lots.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: Construction and craftsmen works, electrical works,
mechanical works and external features.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: 7 months.
III.1.1) Deposits and guarantees required: Tenderers must provide a tender guarantee in an amount of not less than 2% of
tender price excluding taxes in EUR when
submitting their tender which will remain in
force 120 days after the deadline for submission of tenders. This guarantee will be
released to unsuccessful tenderers once the
tender procedure has been completed and
to the successful tenderer upon signature of
the contract by all parties.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier or
service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required: Participation is open on
equal terms to all natural and legal persons
{participating either individually or in a grouping (consortium) of tenderers} of the Member States of the European Union and the
countries and territories of the regions covered and/or authorized by the Regulation or
the speciﬁc instruments applicable to the
PHARE programme under which the contract is ﬁnanced and Turkey. All goods supplied under this contract must originate in
these countries.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: Tenderers must furnish proof that
they meet the conditions in accordance with
item 3 of Instructions to Tenderers, Volume
1 of the tender dossier.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required
average annual turnover for the years
2001, 2002 and 2003 should exceed:
For
Lot 1: PTP Vrtojba
Lot 2: BIC Sežana

Average turnover
at least
EUR 2,600,000.00
EUR 2,000,000.00

Access to credit line which should
exceed:
For
Lot 1: PTP Vrtojba
Lot 2: BIC Sežana

Credit facilities at
least
EUR 430,000.00
EUR 320,000.00

III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required: Successful experience as a
prime Contractor in construction of at least
3 projects of the similar nature and complexity comparable to the tendered works
during last 5 years (respective certiﬁcates of
ﬁnal reception signed by the Contracting
Authorities of the concerned projects must
be submitted).
Tenderer shall have the ability to carry
out at least 70% of the Contract Works by
his own means; in case of a Joint Venture/Consortium the leading partner shall
have the ability to carry out at least 50% of
the contract works.
III.3.1) Is provision of the service reserved to a speciﬁc profession: yes.
III.3.2) Will legal entities be required to
state the names and professional qualiﬁca-

122 / 12. 11. 2004 /

Stran

7721

tions of the personnel responsible for execution of the contract: yes.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.2) Justiﬁcation for the choice of
accelerated procedure: Short period for performance – 7 month and the beginning of
works in the winter period.
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: Obtainable from 15. 11. 2004.
Price: 300 EUR.
Terms and method of payment: The price
in EUR, which excludes courier delivery,
must be credited to the bank Abanka Vipa
d.d., Nova Gorica, bank account S.W.I.F.T.
ABANSI.2X 05100-8010757486 (for foreign
Tenderers) or in SIT to the bank Nova KBM
d.d., Nova Gorica, bank Account No.04750-0000-349833 (for local tenderers), with
the notice “For tender dossier “Primorska
Technological Poles, Conversion of
Vrtojba/Sant'Andrea and Fernetiči/Fernetti
Border Crossing Areas into High-Tech
Poles”. For the payments the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia
on the day of the announcement in the Ofﬁcial Gazette of the Republic of Slovenia is
relevant.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: the tenders for lot 1
and for lot 2 must be delivered at the latest
on 21st December 2004 at 9:00 hrs local time
to the following address: Municipality of
Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11,
5290 Šempeter pri Gorici.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: English.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: 90
days from the deadline stated for receipt of
tenders.
IV.3.7.2) Date, time and place:
21st December 2004, 11:00 hrs, Municipality
of Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte
11, 5290 Šempeter pri Gorici.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
yes.
VI.3) Does the contract relate to a project/programme ﬁnanced by eu funds: yes;
a) Programme: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18th December
1989 on Economic aid to Certain Countries
of Central and Eastern Europe, with amendments.
b) Financing: 2003/004-940-01.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
8th November 2004.
Municipality of Šempeter - Vrtojba
Ob-30678/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur v svojem imenu in v imenu in
za račun Stanovanjskega sklada RS kot soinvestitorja, 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: http://www.obc-sentjur.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-1297/2004-119.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter zunanjo ureditev, vključno
s pripravo in pridobitvijo celotne projektne in tehnične dokumentacije novogradnje
večstanovanjskega
kompleksa
»Livada-1« v Šentjurju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentjur.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne in tehnične dokumentacije in
izgradnja objekta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dokončanje del december 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačal z razpisom oddana dela v
skladu z razpisnimi pogoji.
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: po pogojih Zakona o javnih naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) 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: z dne 5. 11. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
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2. garancijska doba,
3. reference ponudnikov.
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:
351-1297/2004-119.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 –
dokazilo o vplačilu s pripisom »Večstanovanjski kompleks Livada – 1 v Šentjurju«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: do 31. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2004
ob 12. uri; sejna soba II. nadstropje Občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
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: pri Eriki Kosi
in Konradu Pušnik, vsak dan med 8. in 13.
uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 11. 2004.
Občina Šentjur
Ob-30700/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Žale
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Pozderec,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/420-17-19, faks 01/420-17-02, elektronska pošta: tajnistvo@zale.si, internetni
naslov: http://www.holdingljubljana.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR št.: 5/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projekta, dobava in montaža
toplotnega izmenjevalca v novi upepeljevalnici naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova upepeljevalnica,
Tomačevska cesta, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projekta, dobava in montaža toplotnega
izmenjevalca v novi upepeljevalnici naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: čimkrajši rok (ki je tudi merilo) –
od podpisa pogodbe (maksimalno 90 dni)

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko
menico v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo
do 31. 1. 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravna oseba ali samostojni
podjetniki.
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. 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, ki odraža dejansko stanje ponudnika;
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 – priloga 0;
3. da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila (če je dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi) –
ponudnik priloži dokazilo pristojnega
organa, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj
za opravljanje določene dejavnosti, če je
dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom (dovoljenje upravne enote ali obrtno
dovoljenje);
4. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki) in izpolni prilogo 1 k razpisni
dokumentaciji – izjavo o poslovanju;
5. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s
poslovanjem ali druga pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila – ponudnik poda lastno
izjavo o nekaznovanosti pod kazensko in
materialno odgovornostjo – priloga 3 in priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti pravne osebe;
6. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo Davčnega urada (DURS) in izpolni
prilogo 2 k razpisni dokumentaciji – izjavo o
poslovnih obveznostih;
7. da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v
zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i, ponudnik priloži BON 2 (AJPES)
ali potrdilo/a ponudnikove poslovne/ih
bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske
račune), ki so/je izdan/i največ 30 dni pred
zaključkom razpisnega roka, to je dneva
odpiranja ponudb;
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).
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot v točki 2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v točki 2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v točki 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 50 točk,
2. rok izvedbe – 20 točk,
3. reference – 10 točk,
4. rok plačila – 10 točk,
5. ISO standard – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2004 do 9. ure
Dvig razpisne dokumentacije je možen od
prvega dne po objavi javnega naročila, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu naročnika
ali
na
internetnem
naslovu
http://www.holdingljubljana.si (v rubriki javna
naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2004 do 9. ure,
na naslov naročnika: Žale d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana – tajništvo.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju
ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki
ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 10. uri; sejna soba naročnika Žale javno
podjetje d.o.o. Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana
(II. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Žale d.o.o.
Ob-30719/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-87-00, faks 03/733-87-15, elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni
naslov: www.lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, Odd. za GJSOP, Mestna ulica 2,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16 ali
041/704-118, faks 03/733-87-15.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-81-16, faks 03/733-87-15.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo
odd. za GJSOP, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
Slovenija,
tel.
03/733-87-16,
faks
03/733-87-15.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sekundarno
fekalno
kanalizacijsko
omrežje Marija Gradec I. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Laško, Marija Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca in/ali 60 dni 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: plačila se
bodo vršila po izstavljenih in potrjenih situacijah v roku 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena 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:
1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila in je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi in 6. členom
odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99 in
64/01).
2. Da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben: Da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ali podatke iz bilance
uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki
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vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.
3. Da nudi 60-dnevni plačilni rok.
4. Da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto ﬁnančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti.
5. Da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini 10%
pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev, v
zadnjih treh letih, kar dokazuje z izjavami
naročnikov.
2. Da ponudnik ni dal zavajajoče podatke.
3. Ponudniki morajo navesti imena in strokovno kvaliﬁkacijo osebja, ki bodo sodelovali
pri izvedbi del.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnikov,
3. rok izvedbe,
4. ﬁnančna usposobljenost.
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 17. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 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: do 31. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 12. 2004
ob 12. uri; Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.4) Dodatne informacije: na oddelku za
GJSOP Občine Laško, do 13. 12. 2004 med
7. in 9. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Občina Laško

Storitve
Št. 110-1/04

Ob-30527/04

Sprememba datuma
za udeležbo na pogajanjih
V Uradnem listu RS, št. 114 z dne 22. 10.
2004 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca po postopku s pogajanji za »oprav-
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ljanje storitev izvedbe postopkov pridobitve
nepremičnin za AC Črnivec (Peračica) –
Podtabor« (Ob-28368/04).
V skladu s Protokolom za oddajo javnega naročila za »opravljanje storitev
izvedbe postopkov pridobitve nepremičnin
za AC Črnivec (Peračica) – Podtabor« po
postopku s pogajanji skladno s 1. točko
tretjega odstavka 20. člena ZJN-1-UPB1,
spreminjamo datum za udeležbo na pogajanjih, in sicer iz 8. 11. 2004 ob 9. uri na
19. 11. 2004 ob 11. uri. Kraj pogajanj
ostane isti, kot je naveden v Protokolu št.
402-26/03-RPP/MP/2003/00540.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 80-115/2004
Ob-30157/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Podlehnik, kontaktni osebi: Miran
Krajnc in Zlatko Kelenc, Podlehnik 9, 2286
Podlehnik, Slovenija, tel. 02/788-40-60, faks
02/788-40-65,
elektronska
pošta:
Obcina.podlehnik@amis.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 802/07-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja večnamenske dvorane osnovne
šole Martin Korez Podlehnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Podlehnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): po ZJN-1 501, 503,
504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila 306 mio
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe
in konec 25. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z zakonom.
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: dokazila in način predložitve so
navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazila in način predložitve so navedena v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila in način
predložitve so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: dokazila in način predložitve so
navedena v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
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: 802/07-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun
Občine
Podlehnik
TR
01372-0100017567; ID št. za DDV SI30569320.
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 31. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2004
ob 12.30; v prostorih Občine Podlehnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2004.
Občina Podlehnik
Ob-30313/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogarancijsko vzdrževanje HP Compaq
Intel strežnikov in DLT knjižnic.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa za mesečni pavšal.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 061/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na
podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV
061/2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 061/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 061/2004-1LODP/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 12. 2004.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki bo
na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV
po enodnevni predhodni najavi po telefaksu
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljna preko interneta, pa je brezplačna.
Način plačila je negotovinski, na podračun
EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št.
podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 061/2004-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 12. 2004 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2004
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-30325/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta:
anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vintar Šambar,
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-18, faks 04/202-67-18.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Milana Vintar Šambar, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-18,
faks 04/202-67-18.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve IA-1.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B-012.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
servis in vzdrževanje vozil znamk Volksvagen, Fiat in Renault.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije so Jesenice,
Bled, Bohinj, Radovljica, Tržič, Škofja Loka
in Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: ZD Jesenice – osebna in
reševalna vozila.
3) Obseg ali količina: 4 vozila Volkswagen; 6 – Fiat, 3 Renault.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: ZD Bled-Bohinj, osebna
in reševalna vozila.
3) Obseg ali količina: 6 vozil Volkswagen,
4 vozila Fiat.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: ZD Radovljica – osebna
vozila.
3) Obseg ali količina: 2 vozili Volkswagen, 1 vozilo Fiat.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: Kranj – osebna in reševalna vozila.
3) Obseg ali količina: 9 vozil Volkswagen,
8 vozil Fiat, 5 vozil Renault.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: ZD Škofja Loka – osebna
in reševalna vozila.
3) Obseg ali količina: 4 vozila Volkswagen, 3 vozila Fiat.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: ZD Tržič – osebna in
reševalna vozila.
3) Obseg ali količina: 2 vozili Volkswagen, 1 vozilo Fiat in 2 vozili Renault.
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: servisiranje in vzdrževanje vozil znamk Volksvagen, Fiat in Renault, na območju Gorenjske.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi kaznivega
dejanja ni vil pravnomočno obsojen;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

Št.

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: 13. 12. 2004,
cena: 2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: cena je z DDV;
nakazilo na račun 01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004, do 10.
ure.
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: 13. 12. 2004
ob 12. uri, Uprava OZG; Gosposvetska ulica
9, Kranj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-30365/04
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: Vladimir Lovec – za vprašanja, tajništvo – za dvig razpisne dokumentacije in
oddajo ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in
05/66-33-710, faks 05/66-33-706, elektronska pošta: vladimir.lovec@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 6.a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitev-premoženjskih zavarovanj, in sicer:
I. požarno zavarovanje,
II. strojelomno zavarovanje,
III. vlomsko zavarovanje,
IV. zavarovanje računalnikov,
V. zavarovanje stekla,
VI. zavarovanje posevkov in nasadov,
VII. zavarovanje vozil,
VIII. zavarovanje odgovornosti naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe: območje
Mestne Občine Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje storitev-premoženjskih zavarovanj, in
sicer:
I. požarno zavarovanje,
II. strojelomno zavarovanje,
III. vlomsko zavarovanje,
IV. zavarovanje računalnikov,
V. zavarovanje stekla,
VI. zavarovanje posevkov in nasadov,
VII. zavarovanje vozil,
VIII. zavarovanje odgovornosti naročnika.
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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;
4. da ima ponudnik dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
(ekonomsko-ﬁnančni pogoji)
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
6. reference;
7. podružnica na območju Mestne občine
Koper.
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);
4. predložitev veljavnega dovoljenja
Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz 5. točke pogojev).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
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6. izjava z navedbo 3 naročnikov zavarovalnih storitev;
7. registracija podjetja ali izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zavarovalništvu.
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 2. 12. 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: 2. 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: 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: 3. 12. 2004
ob 11. uri; v sejni sobi Komunale 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-30424/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Šentjur, kontaktna
oseba: Nataša Rudež, Ulica skladateljev
Ipavcev 8, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/746-26-50, faks 03/574-10-97, elektronska pošta: vdc.sentjur@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-I/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem poslovnih prostorov za izvajanje
dnevnega varstva varovancev Varstveno
delovnega centra Šentjur – enota Šentjur
in poslovnih prostorov za delovanje
Uprave regijskega centra VDC.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentjur – center.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najemno razmerje se sklepa za dobo 10 let z
možnostjo podaljšanja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ponujene vrednosti in garancija za
dobro izvedbo pogodbene obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
najemnine se izvaja mesečno, 30 dni po
prejemu in potrditvi računa, izdanega do 5.
v mesecu za pretekli mesec.
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: izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa. Samostojni podjetniki
predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani
pri davčnem organu, t.i. priglasitveni list.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da mu zaradi kaznivega
dejanja v zadnjih petih letih ni bila izdana
pravnomočna odločba in da ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane- ponudnik
izpolni izjavo o nekaznovanju (OBR5);
2. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava. Ponudnik predloži potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
ponudnika niso pričeti ali uvedeni navedeni
postopki. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni organ (zadošča potrdilo iz 1.
točke). Dokumentacija na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejša od 30 dni;
3. da ima poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi – ponudnik predloži potrdilo davčnega urada, ki sme biti
izdano največ 30 dni pred dnevom odpiranja
ponudb;
4. da je ponudnik ekonomsko- ﬁnančno
sposoben, kar dokazuje z listinami:
– potrjeni obrazci BON 1, BON 2 ali
BON3 za pravne osebe (število dni blokad v
zadnjih 6 mesecih je 0 dni),
– bilanco stanja, bilanco uspeha ter
potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v zadnjih 6 mesecih ni
bil blokiran;
5. izjava o ﬁnančni in poslovni sposobnosti za ureditev poslovnih prostorov za potrebe izvajanja dejavnosti varstveno delovnega centra;
6. bančna garancija za resnost ponudbe
in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
7. izjava ponudnika, da zagotavlja rok
plačila najmanj 30 dni od dneva uradnega
prejema računa, ki je izstavljen do 5. v
mesecu za pretekli mesec;
8. izjava ponudnika, da sprejme vse
pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal
zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne

dokumentacije in da vse fotokopije ustrezajo
originalu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– v razpisni dokumentaciji;
– poleg splošnih pogojev po 41. do 43.
členu Zakona o javnih naročilih mora ponudnik izpolnjevati še naslednje pogoje:
– originalni izpisek iz zemljiške knjige, iz
katerega je razvidno, da je ponudnik lastnik
prostorov, ki jih daje v najem ali druga verodostojna listina (original ali overjena fotokopija pri notarju), iz katere je razviden
navedeni podatek – na dan oddaje ponudbe
izpisek ne sme biti starejši od 30 dni;
– originalni izpisek iz zemljiške knjige, iz
katerega je razvidna notranja velikost prostorov ali druga verodostojna listina (original
ali overjena fotokopija pri notarju), iz katere
je razviden navedeni podatek);
– da znaša notranja velikost prostorov
ca. 600 m²;
– zaželjeno je, da je objekt pritličen, ali v
največ dveh nivojih;
– da ponudnik na lastne stroške, preuredi poslovne prostore tako, da bodo izpolnjevali minimalne zahteve Pravilnika o
tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje
institucionalnega varstva uporabnikov te
storitve (Uradni list RS, št. 101/00) za izvajanje storitve vodenja, varstva po posebnimi
pogoji;
– da ponudnik priloži tloris načrta objekta,
izdelan v skladu z zahtevami navedenega
pravilnika;
– izjava o oddaljenosti prostorov od avtobusne postaje;
– izjava o ureditvi prostorov;
– izjavo o predložitvi tlorisa načrta urejenega poslovnega prostora.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo),
– Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja in
varstva ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
ter za izvajanje institucionalnega varstva
uporabnikov te storitve.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 12. 2004.
Cena: 3.600 SIT.
Pogoji in način plačila: predložiti potrdilo
o plačilu na TRR 01100-6000000605 pri
UJP Žalec s pripisom za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblastilo za zastopanje
na odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2004
ob 10. uri; uprava (sejna soba) VDC Šentjur,
Mestni trg 5, Šentjur.
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: 5. 11. 2004.
VDC Šentjur
Ob-30431/04
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:
Tatjana Podbregar, Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
03/56-55-710, faks 03/56-64-011, elektronska pošta: tatjana.podbregar@zagorje.si,
internetni naslov: www.zagorje.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 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava strategije prostorskega razvoja
Občine Zagorje ob Savi in prostorskega
reda Občine Zagorje ob Savi s strokovnimi podlagami.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Zagorje ob
Savi.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidoma 24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe –
podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po potrditvi situacije – podrobnosti 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: 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 organu. Imeti mora tudi
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavno-

Št.

sti, ki je predmet javnega naročila, če je na
podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s poslovanjem in s podkupovanjem ali
zaradi takih kaznivih dejanj ni bil pravnomočno obsojen.
3. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, drug postopek, katerega namen je
prenehanje poslovanja ali ni bil uveden katerikoli drug podoben postopek skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
4. Ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini mora imeti v RS poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
RS.
5. Ponudnik mora biti ﬁnančno in
poslovno sposoben – podrobnosti v razpisni
dokumentaciji.
6. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo predmetnega javnega
naročila, to je:
6.1. predložiti seznam vsaj petih najpomembnejših storitev na področju priprave
strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov v
zadnjih petih letih za občine, ki so po velikosti primerljive, skupaj s potrdili naročnikov o
dobro opravljenem delu,
6.2. razpolagati z zadostnim številom
strokovnih delavcev, potrebnih za izvedbo
naročila – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
7. Ponudnik mora izpolnjevati tudi druge
pogoje za izvedbo javnega naročila:
7.1. do morebitnih podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi, mora imeti poravnane vse zapadle poslovne in ﬁnančne
obveznosti,
7.2. izpolnjevati mora pogoje po Odredbi
o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
7.3. da sprejema vse pogoje razpisne
dokumentacije in da ni dal zavajajočih podatkov.
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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: ZUreP-1 (Ur. l. RS, št. 110/02
in 8/03) in ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 110/02,
55/03, 97/03 in 47/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na oddelku za
okolje in prostor na sedežu Občine Zagorje
ob Savi.
Cena: 12.000 SIT, cena vključuje DDV.
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Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo o
nakazilu zneska 12.000 SIT na podračun
proračuna 01342-0100018358 pri UJP
Ljubljana, ident. št. za DDV: 25643444.
Potencialnim ponudnikom je omogočen
tudi vpogled v obstoječe prostorske akte in
njihove strokovne podlage.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 12. 2004 do 13. ure
ne glede na vrsto prenosa.
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 datuma odpiranja
ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 12. 2004
ob 10. uri v sejni sobi na sedežu Občine
Zagorje ob Savi.
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: 3. 11. 2004.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-30471/04
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.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve I A-8.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2305-11-S/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
raziskovalno razvojni projekt izvedbe
stanovanjske ankete, ki mora zagotoviti
čim bolj celovit posnetek virov, potreb,
preferenc in ravnanj gospodinjstev na
področju stanovanjske oskrbe in to s
sociološkega, ekonomskega in arhitekturno-urbanističnega vidika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.13.16.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom
izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali
ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2305-11-S/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 12. 2004,
cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno prevzeti vsak delovni
dan med 10. in 14. uro na sedežu naročnika
proti plačilu 6.000 SIT na TRR Stanovanjskega
sklada
Republike
Slovenije
01100-6270960211, s sklicem: 00 7621matična št. 040, namen nakazila: stanovanjska anketa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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 12. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2004
ob 11. uri, na sedežu 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: 8. 11. 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-30476/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Irena Šalamun, univ. dipl.
prav., Ulica talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-32-17, faks 02/234-32-25,
elektronska pošta: irena.salamun@ddceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00476.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve pridobivanja objektov in zagotovitve nadomestne gradnje ali nadomestitev stanovanjskih, poslovnih in drugih
prostorov rušencem zaradi gradnje AC
odseka Lenart–Sp. Senarska.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Lenart–Sp.
Senarska.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 172.800 SIT in veljavnostjo najmanj
180 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: 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 15. 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
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2004 do
10.30.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2004
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 04-40758
Ob-30508/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, kontaktna oseba: Jure
Vrhovec, Ljubljanska 69, 1230 Domžale,
Slovenija,
tel.
01/72-20-100,
faks
01/72-42-101,
elektronska
pošta:
Jure.vrhovec@domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava električne energije
za potrebe Občine Domžale, javnih zavodov
in javnih podjetij za leti 2005 in 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava na merilnih
mestih, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, pretežno na območju Občine Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: dobava električne energije po visoki in mali tariﬁ (VT in MT).
3) Obseg ali količina: navedeni po odjemnih mestih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: kot v razpisu.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: dobava električne energije po enotni tariﬁ (ET).
3) Obseg ali količina: navedeni po odjemnih mestih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: kot v razpisu.
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: predvidena je dobava približno 8,000.000 kWh
električne energije, natančnejša ocena po
odjemnih mestih je navedena v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe
(5,000.000 SIT), bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (15,000.000
SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih računov, v 30 dneh po prejemu
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pridobljena licenca za dobavo električne energije (6. člen energetskega
zakona),
2. dokazilo, ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
(5,000.000 SIT);
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (15,000.000 SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: vsaj tri potrjene reference o dobavi
vsaj 6,000.000 kWh električne energije v
enem letu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Energetski zakon (Ur. l. RS, št.
79/99, 8/00, 110/02 in 50/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 116/117 z dne
29. 10. 2004, Ob-28984/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 12. 2004.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01223-0100001491.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004 do 11.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2004
ob 16. uri; Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, Konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Občina Domžale
Ob-30509/04
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 cesta 4, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 05/728-07-00, faks
05/728-07-80, elektronska pošta: Karmen.gulje@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.

Št.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve IA6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oddaja investitorstva pri celoviti prenovi
objekta Ulica prekomorskih brigad 6,
Postojna
v
stanovanjsko-poslovni
objekt.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve
investicijskega inženiringa pri celoviti prenovi objekta pri čemer naročnik pogojuje
oddajo z nakupom celotnega objekta s pripadajočim zemljiščem v skladu z razpisno
dokumentacijo ter v skladu z veljavnimi
predpisi, standardi ter ostalo pozitivno zakonodajo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek januar 2005 in/ali konec
april 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
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, skladno z ZJN-1-UPB.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu. Kot
dokazilo velja izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, in sicer:
– za gospodarske družbe (pravne
družbe): izpisek iz sodnega registra podjetij,
– za samostojne podjetnike posameznike (ﬁzične osebe): priglasitveni list
DURS.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločbo, obrtno
dovoljenje …), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni bil 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.
Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki
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ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke,
ki jih je moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov, Zakon
o ﬁnančnih storitvah in ostala veljavna zakonodaja iz tega področja.
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. 119 z dne
5. 11. 2004, Ob-29793/04.
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. rok izvedbe,
3. ostale ugodnosti.
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 15. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345 pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2004 do 12.
ure; Občina Postojna, tajništvo župana soba št. 22, Ljubljanska 4, Postojna.
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: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2004
ob 13. uri; Kulturni dom Postojna – 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: 8. 11. 2004.
Občina Postojna
Ob-30510/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
Kategorija storitve 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varovanje premoženja (ﬁzično in tehnično varovanje premoženja).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 27.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključe: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec 31.
12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT veljavno do 17. 7.
2005,
2. po podpisu pogodbe mora izbrani
ponudnik predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbe v višini 1,000.000
SIT, z veljavnostjo do 31. 1. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
75-dnevni plačilni rok od datuma izstavitve
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
ﬁnančno ter tehnično usposobljenost in sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da
ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan v
kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni nehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjavo ponudnika, dano pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja
pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb;
6. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb;
7. izjava o plačilnih pogojih;
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8. bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, veljavno do 17. 7.
2005;
9. izjavo banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000 SIT, z
veljavnostjo do 31. 1. 2008.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
10. izjava, da bo opravljal storitve 24 ur
na dan, vse dni v letu pod enakimi pogoji;
11. izjava, da bo imel v vsaki izmeni na
objektu naročnika zaposlena najmanj dva
varnostnika in v vsaki intervencijski skupini
vsaj enega varnostnika s potrdilom Zbornice
RS za zasebno varovanje (ponudnik predloži potrdila), ki sta usposobljena iz samoobrambe ter borilnih veščin po programu
omenjene zbornice;
12. izjava, da so izvajalci storitev strokovno usposobljeni po Zakonu o zasebnem
varovanju in obveznem organiziranju službe
varovanja (Ur. l. RS, št. 32/94);
13. dokazilo, da ima standardizirano
poslovanje po mednarodno primerljivih kriterijih (ISO 9001);
14. izjava, da ima vsaj 35 redno zaposlenih in primerno usposobljenih varnostnikov (v skladu z Zbornico RS za zasebno
varovanje), ki svoje delo opravljajo v kraju
naročnika (ponudnik predloži potrdilo Ministrstva za notranje zadeve RS o številu varnostnikov in spisek objektov v kraju naročnika
s
številom
tam
zaposlenih
varnostnikov);
15. izjava, da ima center za sprejem signalov alarma z varovanega objekta, sistem
brezžičnih zvez med dežurnim centrom, varnostniki in intervencijskimi skupinami in
sistem stalnega, 24-urnega intervencijskega
varovanja z mobilnimi skupinami v kraju
naročnika;
16. izjava, da soglaša, da bo pred pričetkom del svoje delavce 14 dni brezplačno
uvajal na naročnikovem objektu;
17. načrt varovanja naročnikovega
objekta iz katerega bo razvidno, da je
ponudnik sposoben za nemoten pričetek
del.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 12. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Varovanje premoženja.
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.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 6 mesecev 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: 17. 12. 2004
ob 9. uri, v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ek., zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost naročila je 54,000.000 SIT.
Naročilo se odda za obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 110-1/04
Ob-30525/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: dr. Aljoša Šajna, univ. dipl.
inž. grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-83-02, faks 01/306-83-07,
elektronska pošta: aljosa.sajna@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00453.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri
izgradnji zgornjega ustroja in opreme
med km 1,075 in 6,280 ter pri izgradnji
sidrane pilotne stene za sanacijo plazu
na območju stranskega odvzema na
odseku HC Razdrto-Vipava; Rebernice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC Razdrto-Vipava;
Rebernice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 870.000 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.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika za zadnja 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del
po pogodbi in seznam ostale opreme; seznam ključnih kadrov, predlaganih za vodenje
oziroma izvajanje del po pogodbi in drugih
strokovnih sodelavcev ponudnika; seznam
morebitnih podizvajalcev.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 14. 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: 5. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-30669/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Št.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
kontaktna oseba: Damijan Vodnjov, univ.
dipl. inž. grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/309-42-22, faks
00386(0)1/309-42-30, elektronska pošta:
damijan.vodnjov@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, kontaktna oseba: Mani Šefran,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
00386(0)1/478-73-20,
faks
00386(0)1/478-74-22, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, vložišče,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386(0)1/478-73-20,
faks
00386(0)1/478-74-22, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-8/2004-68.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
parcelacije za potrebe vodnogospodarskih ureditev iz programa dela Sklada za
vode RS za obdobje 2004–2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročila
bodo sledila potrebam naročnika, t.j. izvajanju investicij Programa dela sklada za vode
2004-2005. Naročnik ni obvezen pozvati
izbranega ponudnika k podpisu pogodbe, če
ne bo izkazana potreba po izvedbi parcelacij
na določenem območju. Javno naročilo je
razdeljeno na dva sklopa:
– sklop A: parcelacija do 30 parcel,
– sklop B: parcelacija nad 30 parcel.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
AD 1. Dokazilo, da je registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila o dokazilo ne sme biti starejše od
treh mesecev:
– za pravne osebe redni izpisek iz sodnega registra in ga izda Okrožno sodišče
ali
– za samostojne podjetnike potrdilo, da
je vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov
(oziroma priglasitveni list) in ga izda Davčna
uprava RS ali
– za druge ustrezno dokazilo pristojnega
organa.
AD 2. Dokazilo, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež; potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni:
– potrdilo, ki ga izda Okrožno sodišče
oziroma Davčna uprava RS.
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AD 3. Dokazilo, 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 - dokazilo ne sme biti
starejše od 30 dni:
– potrdilo, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (kazenska evidenca).
AD 4. Dokazilo, da ima poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati - dokazilo
ne sme biti starejše od 30 dni:
– potrdilo, ki ga izda Davčna uprava
RS.
AD 5. Dokazilo, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno:
– potrdila po Zakonu o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/00, sklep US 1/01).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
AD 6. Potrdilo, da pooblaščeni/odgovorni
geodet izpolnjuje pogoje iz Zakona o geodetski dejavnosti:
– za poblaščenega/odgovornega geodeta fotokopija obeh strani geodetske izkaznice in potrdilo vpisa v register pooblaščenih
inženirjev pri pristojni poklicni zbornici.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakonu o geodetski dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/00, sklep US 1/01).
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:
cena: 10.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2004
ob 12. uri; Einspielerjeva 6/II, sejna soba
220A, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-30682/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dornava, kontaktna oseba: Jožef
Munda, Dornava 125, 2252 Dornava,
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-01-10, faks
02/755-07-01,
elektronska
pošta:
jozef.munda@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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba komasacije na območju Ptujsko
polje 1 v k.o. Dornava in k.o. Mezgovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloga se izvaja na
terenu na območju Ptujsko polje 1 v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
komasacije na območju Ptujsko polje I v k.o.
Dornava in k.o. Mezgovci (Elaborat obstoječega stanja na komasacijskem območju,
elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, idejna zasnova ureditve
komasacijskega območja, elaborat nove
razdelitve zemljišč na komasacijskem
območju).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 1. 2005 in/ali konec
30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,500.000 SIT z veljavnostjo kot je
navedena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: s splošnimi pogoji po 41. do 43.
členu Zakona o javnih naročilih ter skladno
z zahtevami v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: punudnik mora predložiti dokumentacijo kot je navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti dokumentacijo kot je navedena v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: ponudnik mora predložiti dokazila:
– da ima zaposlene vsaj štiri geodete
vpisane v imenik geodetov pri IZS,
– da je v zadnjih 3 letih dokončal komasacije na površini večjih od 300 ha.
Dokumentacijo predloži kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o geodetski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 87/00), Zakon
o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. izkušnje in reference ponudnika,
3. izvedbeni rok.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2004.
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Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik lahko
dobi razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne
dokumentaciji na zakladniški račun št.
012240100016768
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2004
ob 12. uri; v prostorih Občine Dornava.
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: Jožef Munda,
tel. 02/754-01-10.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 11. 2004.
Občina Dornava
Št. 174/2004
Ob-30725/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba:
Vukelić Ružica, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
Slovenija,
tel.
03/89-95-400,
faks
03/58-69-039,
elektronska
pošta:
ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
B1.
Kategorija storitve 25.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zobotehnične storitve – standardne in
nadstandardne B1 kat. 25.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ZD Velenje, ZP Šoštanj,
ZP Šmartno ob Paki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– ca. 73745 točk standardnih storitev
letno,
– ca. 12505 točk nadstandardnih storitev
letno,
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2005 in/ali konec 31. 12.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 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
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da mu v zadnjih 5 letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kazniva dejanja, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti , ki je
predmet JN, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da ima poravnane prispele davke, prispevke in druge
dajatve v skladu s predpisi; da ponudnik v
zadnjih 6. mesecih pred objavo ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudbe: 8.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 12. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
nakazati navedeni znesek na transakcijski
račun naročnika št. 01333-603-0924913pri
UJP Žalec, s pripisom za namen: razpisna
dokumentacija - zobotehnične storitve.
Dokazilo o vplačilu morajo dostaviti na
naslov naročnika pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 12. 2004 ali 34 dni
od odposlanja obvestila 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 8. 3. 2005 ali 3 mesece in/ali
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2004
ob 10. uri, sejna soba Zdravstvenega doma
Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 12. 2004.
Zdravstveni dom Velenje
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-30314/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del in Božidar
Govedič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan med 8. in 10.
uro; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 –
za splošni del; Božidar Govedič, tel.
02/22-00-157 – za tehnični del, Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, kontaktna
oseba: Brauner Bojana, pisarna 105/I. nadstropje, vsak delovni dan med 8. in 10. uro,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka
Kraiger, pisana 001/pritličje, Vetrinjska ulica
2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
energetski transformator 110/10-20 kV, 40
MVA za RTP 110/20 kV Ptuj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. –
na objekt.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. /
2) Kratek opis: energetski transformator
110/10-20 kV, 40 MVA za RTP 110/20 kV
Ptuj.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Ocenjena vrednost: 160,000.000 SIT.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava do 1. 10. 2005.
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: 2
kosa.
Ocenjena vrednost javnega razpisa:
160,000.000 SIT.

Št.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 79 točk,
2. reference – 15 točk,
3. certiﬁkat SIST EN ISO ali podobno – 4
točke,
4. rok plačila – 2 točki.
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: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun: 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno
posredovati tudi po pošti ob predhodnem
dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih
o naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2004
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: vsak dan med
8. in 10. uro:
– Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 –
za splošni del;
– Božidar Govedič, tel. 02/22-00-157 –
za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-30446/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Božidar
Govedič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan med 8. in 10.
uro; Mateja Podlesnik, tel. 02/22-00-128 –
za splošni del; Božidar Govedič, tel.
02/22-00-157 – za tehnični del, Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Brauner Bojana, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 8. in 10.
uro, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektromaribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka
Kraigher, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-258, faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vakuumski odklopniki 20 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. –
na objekt in skladišča.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop
2) Kratek opis: vakuumski odklopniki
20 kV.
3) Obseg ali količina: 36 kosov.
Ocenjena vrednost: 36,000.000 SIT.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava do 1. 7. 2005.
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: 36
kosov.
Ocenjena vrednost javnega razpisa:
36,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.

Stran

7734 /

Št.

122 / 12. 11. 2004

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 74 točk,
2. reference – 10 točk,
3. tehnični razpisni pogoji – 10 točk,
4. usposobljenost osebja naročnika – 4
točke,
5. rok plačila – 2 točki.
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 15. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun: 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno
posredovati tudi po pošti ob predhodnem
dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih
o naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2004 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2004
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak dan med
8. in 10. uro; Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del; Božidar
Govedič; tel. 02/22-00-157 – za tehnični
del.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 11. 2004.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-30506/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktne
osebe: Božidar Govedič, za tehnični del;
Milan Nežmah, za splošni del; Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: elektro.maribor@elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor – Javni podjetje
za distribucijo električne energije d.d., kontaktne osebe: Božidar Govedič za tehnični
del; Milan Nežmah za splošni del; Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-183/127, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: elektro.maribor@elektromaribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor – Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner 105/I, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-129, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: milan.nezmah@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Maribor – Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Jelka
Kraigher – soba 001/pritličje, Vetrinjska ulica
2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-158,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: elektro.maribor@maribor.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme 110 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: odklopniki 110 kV.
3) Obseg ali količina: 6 kosov.
Sklop št. B
2) Kratek opis: ločilniki 110 kV.
3) Obseg ali količina: 24 kosov.
Sklop št. C
2) Kratek opis: instrumentni merilni transformatorji 110 kV.
3) Obseg ali količina: 39 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
opreme 110 kV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo posla,
izjava o predložitvi garancije za odpravo
napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: nad 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 74 točk;
2. tehnični razpisni pogoji: 10 točk;
3. reference opreme: 10 točk;
4. usposobljenost osebja naročnika:
4 točke;
5. rok plačila: 2 točki.
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: 15. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun št. 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno
posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in davčni številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2004
ob 11. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, sejna
soba II.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Božidar Govedič, tel. 02/22-00-157 in Milan Nežmah, tel.
02/22-00-127.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 11. 2004.
Elektro Maribor, d.d.
Št. 1922/04
Ob-30666/04
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
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oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c.
58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-320, faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si,
internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Ljubljana, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik (splošni
del), Uroš Jerina, inž. elektroenergetike
(tehnični del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št. 16,
vsak delovnik med 9. in 11. uro, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks
01/43-24-074,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 34/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava s.n. energetskih kablov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so posamezna skladišča – nadzorništva in centralno skladišče naročnika v
Črnučah.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31320000.
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: 127.000
m po speciﬁkaciji v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT in z rokom veljavnosti
120 dni od odpiranja ponudb, to je do
14. aprila 2005,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Št.

– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, če je
ponudnik samostojni podjetnik pa potrdila
poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti,
ne starejše od 30 dni,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi
pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih ponudnikovih
dobavah razpisanega blaga kupcem v zadnjih treh letih, pri čemer je znašala skupna
vrednost teh dobav min. 100% ponudbene
vrednosti tega razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (92%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 34/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. decembra
2004, vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. št.
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06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-34-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. december 2004
ali 37 dni od odposlanja obvestila do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 14. aprila 2005 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje
ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. december
2004 ob 13. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 10.
decembra 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. november 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1927/04
Ob-30667/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c.
58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-320, faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si,
internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik (splošni
del), Uroš Jerina, inž. elektroenergetike (tehnični del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna centrala),
01/23-04-320, faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št. 16,
vsak delovnik med 9. in 11. uro, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks
01/43-24-074,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si,
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56,
6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/23-04-320,
faks
01/43-24-074,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 39/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava distribucijskih transformatorjev
SN/NN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so posamezna skladišča – nadzorništva, oziroma centralno skladišče naročnika
v Črnučah.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31171000.
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: 129
kom po speciﬁkaciji v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva (če je
potrebno):
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT in z rokom veljavnosti
120 dni od odpiranja ponudb, to je do
14. aprila 2005,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, če je
ponudnik samostojni podjetnik pa potrdila
poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti,
ne starejše od 30 dni,
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– bančna garancija za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi
pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih ponudnikovih
dobavah razpisanega blaga kupcem v zadnjih treh letih, pri čemer je znašala skupna
vrednost teh dobav min. 100% ponudbene
vrednosti tega razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. skupna ponudbena vrednost (70%
delež),
2. reference proizvajalca (10% delež),
3. reference ponudnika (10% delež),
4. certiﬁkati kakovosti ISO (5% delež),
5. rok plačila (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 39/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. decembra
2004, vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. št.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-39-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. december 2004
ali 37 dni od odposlanja obvestila do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe:do 14. aprila 2005 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje
ponudnika in ostala javnost.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. december
2004 ob 14.30, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 10.
decembra 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. november 2004.
Elektro Ljubljana d.d.
Št. 1967/04
Ob-30683/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska
c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-43-20, faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si,
internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Srečo Grkman – tehnično
področje, Irena Homovc Gačnik – splošno
področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna centrala),
01/230-43-20, faks 01/432-40-74, elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56/VI nadstropje, soba št. 16,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-42-83,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56,
6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/230-42-83,
faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 42/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebnih in kombiraniranih vozil
za prevoz oseb in stvari.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanih vozil
je v avtopark družbe Elektro Ljubljana, d.d.,
Glavarjeva 14, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01:
2) Kratek opis: osebna vozila (od 1100 do
1250 ccm), po tehničnih razpisnih pogojih v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 8 kom.
Sklop št. 02:
2) Kratek opis: osebna vozila (od 1300 do
1400 ccm), po tehničnih razpisnih pogojih v
razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 5 kom.
Sklop št. 03:
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2) Kratek opis: kombinirana vozila za
prevoz oseb in stvari (od 1400 do 1600 ccm),
po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni
dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 3 kom.
Sklop št. 04:
2) Kratek opis: kombinirana vozila za
prevoz oseb in stvari (od 1800 do 2000 ccm),
po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni
dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: 4 kom.
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:
– sklop 1: osebna vozila (od 1100 do
1250 ccm),
– sklop 2: osebna vozila (od 1300 do
1400 ccm),
– sklop 3: kombinirana vozila za prevoz
oseb in stvari (od 1400 do 1600 ccm),
– sklop 4: kombinirana vozila za prevoz
oseb in stvari (od 1800 do 2000 ccm),
v skladu s Tehničnimi razpisnimi pogoji v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: rok za dobavo je do 31. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT in z rokom veljavnosti
60 dni od odpiranja ponudb, to je do 28. 1.
2005,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a;
oba dokumenta morata odražati zadnje stanje ponudnika,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
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– obrazec BON – 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, če je
ponudnik samostojni podjetnik pa potrdila
poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti,
ne starejše od 30 dni,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika, da je pooblaščen za prodajo ponujenih osebnih in kombiniranih vozil za prevoz oseb in stvari na
področju RS,
– pisna izjava ponudnika o organizirani
servisni službi ponujenih osebnih in kombiniranih vozil za prevoz oseb in stvari na
področju RS.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani
obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi
pogoji,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena vrednost (90% delež),
2. ponudba po sklopih (10% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 42/04
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 11. 2004, vsak
delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. št.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-42-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2004 ali 21 dni
od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 1. 2005 ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje
ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2004
ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 24. 11.
2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 11. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Storitve
Št. 006398
Ob-30368/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, kontaktna oseba: Bojan Arrigler, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-600, faks 01/58-20-601, elektronska pošta: Bojan.arrigler@geoplin.si, internetni naslov: www.geoplin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/17/2004/TS-RS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklenitev okvirnega sporazuma za storitev izdelave sprememb projektne dokumentacije za prenosna plinovoda M1/1
Kidričevo – Rogatec (prvi sklop) in M2/1
Rogatec – Rogaška Slatina (drugi sklop).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: izdelava sprememb projektne dokumentacije za prenosni plinovod
M1/1 Kidričevo – Rogatec.
3) Obseg ali količina: idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
projekt za razpis, projekt za izvedbo.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po oddaji
naročila.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: izdelava sprememb projektne dokumentacije za prenosni plinovod
M2/1 Rogatec – Rogaška Slatina.
3) Obseg ali količina: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po oddaji
naročila.
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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.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sklenitev okvirnega sporazuma za storitev izdelave sprememb projektne dokumentacije za
prenosna plinovoda M1/1 Kidričevo – Rogatec (prvi sklop) in M2/1 Rogatec – Rogaška
Slatina (drugi sklop).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 60 dni (prvi sklop) oziroma 30 dni
(drugi sklop) od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija na prvi poziv brez ugovora
za dobro in pravočasno izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti; menica za zavarovanje zadnjega dela plačila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: za vsak sklop posebej 50% celotne pogodbene vrednosti po predaji osnutka
vse projektne dokumentacije v pregled
naročniku in zunanjo revizijo, 30% celotne
pogodbene vrednosti po končni predaji vse
dokumentacije in njeni potrditvi s strani
naročnika, 20% celotne pogodbene vrednosti po opravljeni reviziji v skladu z ZGO.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: letni prihodek
ponudnika v letu 2003 mora biti večji kot
500,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja, v zadnjih sedmih letih
izdelanih vsaj pet projektov s področja
zemeljskega plina, pri čemer se morajo ti
projekti nanašati na projektiranje plinovodov
z delovnim tlakom nad 16 bar;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj tri
projektante strojnih inštalacij, z izobrazbo
univerzitetni diplomirani inženir strojništva,
ki izpolnjujejo z ZGO-1 prepisane pogoje za
odgovornega projektanta;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj tri
gradbene projektante, z izobrazbo univerz-
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itetni diplomirani inženir gradbeništva, ki
izpolnjujejo z ZGO-1 prepisane pogoje za
odgovornega projektanta;
– vodja projekta mora biti oseba z univerzitetno visokošolsko izobrazbo z opravljenim
strokovnim izpitom in 10 letnimi izkušnjami
pri podobnih projektih in to najmanj 5 let kot
vodja projekta, ki je pri ponudniku v rednem
delovnem razmerju, s polnim delovnim
časom in za nedoločen čas. Izpolnjevati
mora z ZGO-1 predpisane pogoje za odgovornega projektanta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: da, Energetski
zakon, Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. reference,
3. rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/13/2004/TS/RS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19 dni po datumu te
objave.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: v roku 10 dni po prejemu prijav za
sodelovanje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb. Kraj: Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Geoplin d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-30251/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,

2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-27,
faks 220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: vijačni material in
material za ozemljevanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,000.000 SIT:
– sklop A: 9,500.000 SIT,
– sklop B: 6,500.000 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. 09-AK/S-0469/04: vijačni
material in material za ozemljevanje – sklop
A: Minitehno d.o.o., kontaktna oseba: Janko
Šneider, Flekušek 16, 2222 Jakobski Dol,
Slovenija,
tel.
02/644-20-03,
faks
02/644-20-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop A: 11,968.504
SIT.
Valuta: 120 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 09-AK/S-0467/04: vijačni
material in material za ozemljevanje – sklop
B: Tehmar d.o.o., kontaktna oseba: Davorin
Korpar, Panonska 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-15-00, faks 02/450-15-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop B: 11,349.600
SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
09AK/S-0469/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
23,318.104 SIT (brez DDV), valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Elektro Maribor, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-30259/04
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
Slovenska Konjice – dodatna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,229.800 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:
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(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v
direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 64/B: UMT d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Uršič, Kolodvorska 20a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/438-67-60,
faks 01/231-70-89.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,229.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 404-08-514/2004-6
Ob-30260/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna
oseba: Sonja Jekovec, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 307/2004-PSP, dve
testni vozili za projekt MV-GD.
II.5) Kratek opis: testna vozila za projekt MV-GD – 2 kom: namenjeni sta primerjalnemu preizkušanju v okviru razvojnih aktivnosti. Vozili sta opremljeni z
začetno, s strani ponudnika deﬁnirano,
gasilsko nadgradnjo, ki bo kasneje predmet predelav in razvojnih dopolnitev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo
izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji, ki so
navedeni v Direktivi (samo za dobave
blaga).
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 307/2004-PSP –
dve testni vozili za projekt MV-GD: Avtoniss
d.o.o., kontaktna oseba: Rutar Simon, Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/581-86-50, faks 01/581-86-53, elektronska pošta: simon.rutar@avtotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
34,166.666,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Št.

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
404-08-514/2004-6.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 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: 4. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-30261/04
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: Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in
05/66-33-704, faks 05/66-33-706, elektronska pošta: romana.georgijevic@komunalakoper.si.
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: predmet javnega
naročila je nakup plastičnih zabojnikov v
dveh sklopih, in sicer:
I. sklop:
– 200 kosov 1100 litrski plastični zabojniki za preostanek odpadkov – temno sive
barve,
– 50 kosov 240 litrski plastični zabojniki
za preostanek odpadkov – temno sive
barve.
II. sklop: 300 kosov 1100 litrski plastični
zabojniki za plastično embalažo – telo
zeleno, pokrov rumen.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,700.000 SIT za oba sklopa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 400-JNVV/B-2004:
Vigrad d.o.o. Celje, kontaktna oseba: Martin
Pernovšek, Kocbekova cesta 30A, 3202
Ljubečna, Slovenija, tel. 03/78-00-842.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 21,428.300 SIT po
pogodbi za oba sklopa.
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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004,
Ob-20082/04.
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: 4. 11. 2004.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 541/04
Ob-30263/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup dnevne temnice s procesorjem in avtomatskim
mešalcem kemikalij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,666.666,66 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-376/ 1-04: Meditrade
d.o.o., kontaktna oseba: Martin Starc, Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-46-00, faks 01/568-43-40, elektronska pošta: info@meditrade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,360.000 SIT; najnižja ponudba 16,360.000 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. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 80 z dne 23. 7.
2004, Ob-19929/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-30264/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna
naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
475-21-96, faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.24.20-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-050/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup dveh avdio
mešalnih miz.
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:
– ekonomska cena,
– tehnična ustreznost,
– garancija,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-050/2004-E-ODP/B:
Avtotehna Glasbila d.o.o., kontaktna oseba:
Igor Duhovnik, Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-48-082, faks
01/23-20-974, elektronska pošta: Glasbila.vp@avtotehna.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,213.136 SIT (z
DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-050/2004-EODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 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,
Ob-24375/04.
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: 3. 11. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 547/04
Ob-30290/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba:
Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
faks
01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup materiala
implantiranega pri kardioloških intervencijah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena za
sklopa 1 in 2.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13/04 – za 1. sklop – perkutano zapiranje defektov interatrijskega
septuma tipa secundum in odprtega foramna
ovale: Auremiana, d.o.o., Partizanska 109,
6210
Sežana,
Slovenija,
faks
05/731-13-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,949.093,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13/04 – za 2. sklop – perkkutano zapiranje odprtega Botallovega
voda: Auremiana, d.o.o., Partizanska 109,
6210
Sežana,
Slovenija,
faks
05/731-13-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,391.832,60 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 25 z dne 19. 3.
2004, Ob-6946/04.
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: 3. 11. 2004.
Klinični center Ljubljana
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Ob-30291/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojmir Debeljak,
Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/588-95-10,
faks
01/588-97-59, elektronska pošta: mojmir.debeljak@energetika-lj.si,
internetni
naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-05/04.
II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
stenskega prikazovalnika za Center za
vodenje naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost – 45 točk,
– tehnologija strojne opreme – 25 točk,
– reference – 15 točk,
– garancijski rok – 10 točk,
– ISO certiﬁkat – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PDO-05/04: Ensico, d.o.o.,
kontaktna oseba: Franci Gruden, Stegne
21c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/511-20-00, faks 01/511-22-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
41,239.700
SIT;
najnižja
ponudba
35,920.000
SIT,
najvišja
ponudba
41,239.700 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: PDO-05/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-6348/04 z dne 5. 3. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 17122-05-403-62/2004
Ob-30293/04
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: 403-62/2004.
II.5) Kratek opis: dobava opreme
tehničnega varovanja ter izvedba
montažnih in instalacijskih del, in sicer:

– sklop 1: dobava in montaža opreme za
sistem protivlomnega varovanja objekta PU
Celje;
– sklop 2: dobava in montaža opreme
(nadgradnja obstoječega sistema) za sistem
protipožarnega varovanja objekta MNZ,
GPU;
– sklop 3: dobava in montaža opreme
(nadgradnja) sistema video nadzor objekta
MNZ Štefanova 2, Ljubljana;
– sklop 4: dobava rezervne video
opreme;
– sklop 5: dobava rezervne opreme za
sisteme protivlomne zaščite;
– sklop 6: dobava in montaža sistema
pristopne kontrole za objekt MNZ, GPU.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-62/2004 (sklop 1):
Iskra sistemi d.d., kontaktna oseba: Gorazd
Mandelj, Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/513-10-52, faks +386/1/
511-14-30,
elektronska
pošta:
Gorazd.Mandelj@iskrasistemi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,354.867,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-62/2004 (sklop 2):
VTZ d.o.o., kontaktna oseba: Anton Gornik,
Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/256-83-75, faks +386/1/256-83-65,
elektronska pošta: A.Gornik@vtz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,514.050 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. 403-62/2004 (sklopi:
4, 5 in 6): Iskra Prins d.d., kontaktna oseba:
Marijan Logar, Cesta dveh cesarjev 403,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
476-99-70, faks +386/1/423-22-59, elektronska pošta: Marijan.Logar@iskraprins.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,615.326 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: 403-62/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 61 z dne 4. 6.
2004, Ob-15324/04.
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: 4. 11. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-30447/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, ALTUS consulting d.o.o., Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00, faks
01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.24.00.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 22/2004-I.
II.5) Kratek opis: nakup raziskovalne
opreme – oﬂaktometra za potrebe Univerze v Ljubljani, Veterinarske fakultete,
Inšituta za higieno okolja in živali z etologijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– plačilni rok,
– dodatne ugodnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 22/2004-I: Mikro+Polo
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
univ. dipl. inž. bioteh., Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/614-33-00, faks
02/614-33-20, elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,684.545 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: 22/2004-I.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2004.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Ob-30477/04
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. 05/66-06-306, faks 05/66-06-305, elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si, internetni naslov: www.sb-izola.si.
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 besednjak, glavni predmet:
33.11.16.00-7.

Št.

II.5) Kratek opis: nakup RTG sistema za
digitalizacijo s tehnologijo fosfornih
plošč, z možnostjo tudi digitalne mamograﬁje in podprt s PACS sistemom – za
odčitavanje, shranjevanje, distribucijo in
arhiviranje s tem sistemom zajetih digitalnih slik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 40%,
– kakovost – 30%,
– funkcionalne lastnosti in tehnične prednosti – 20%,
– garancija in servisiranje – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/BR-04: Interexport
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Slamič,
Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/53-07-350, faks 01/53-07-355, elektronska pošta: info@interexport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 94,875.000 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:
14. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 24868-04 z dne 24. 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: 8. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 110-1/04
Ob-30519/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00187.
II.5) Kratek opis: nabava mehanizacije
in opreme za vzdrževanje za potrebe
izpostave AC baze Vipava na odseku HC
Razdrto-Vipava; Rebernice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 279,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Viling d.o.o. za sklop 5, Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 7,570.810 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: Viling d.o.o. za sklop 9, Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 19,890.880 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Itaia d.o.o. za sklop 13, Podutiška
cesta 81, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,315.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: KRON Telekom d.o.o. za sklop 14,
Koroška 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 2,183.264 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: Ultima d.o.o. za sklop 15, Cesta v
Zgornji Log 113, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 19,736.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: RIKO Ribnica d.o.o. za sklop 12,
Lepovče 23, 1310 Ribnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 21,342.936 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: Multigeo d.o.o. za sklop 8, Bratovševa
ploščad 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 25,335.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Dumida d.o.o. za sklop 1, Spodnje
Dobrenje 42/a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 50,516.666,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Dumida d.o.o. za sklop 2, Spodnje
Dobrenje 42/a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 10,986.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Dumida d.o.o. za sklop 4, Spodnje
Dobrenje 42/a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
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 33,258.333,40 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: Fužinar d.o.o. za sklop 10, Batuje 83,
5262 Črniče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,465.368,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. 5.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 17122-07-403-6/2004
Ob-30690/04
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: 403-6/2004.
II.5) Kratek opis: dobava tiskovin za
potrebe MNZ in Policije, in sicer:
– sklop 1: bloki samokopirni,
– sklop 2: seti,
– sklop 3: knjige,
– sklop 4: ostali obrazci,
– sklop 5: ostale tiskovine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na: ceno in
ﬁnančno stanje ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-6/2004 (sklopi:
1, 4 in 5): DZS Založništvo in trgovina d.d.,
kontaktna oseba: mag. Borivoj Kos, Mali trg
6, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/586-71-47, faks +386/1/524-90-14,
elektronska pošta: Borivoj.Kos@dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 17,886.958 SIT (okvirna
dvoletna vrednost).
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. 403-6/2004 (sklop:
2): LA MIL d.o.o., kontaktna oseba: Nada
Lampe, Ljubljanska 67, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel.
+386/1/893-11-77,
faks

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
+386/1/895-43-53, elektronska pošta:
Lamil@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 10,019.373 SIT (okvirna
dvoletna vrednost).
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. 403-6/2004 (sklop: 3):
Emona Tiskarna d.o.o., kontaktna oseba:
Stane Turk, Šmartinska c. 130, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/524-36-75,
faks +386/1/542-10-29, elektronska pošta:
Emona.Tiskarna@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,492.980 SIT (okvirna
dvoletna vrednost).
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: 403-6/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 39-42 z dne
23. 4. 2004, Ob-10276/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 8. 11. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-30709/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna oseba: Janez
Granda, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor,
Slovenija,
tel.
02/234-14-38,
faks
02/234-14-53, elektronska pošta: dzp-info@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B-10/04-S.
II.5) Kratek opis: nabava računalnikov,
tiskalnikov in druge računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-10/04-S: Comtron d.o.o.,
Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/300-35-00, faks 02/300-55-00, elektronska pošta: comtron@comtron.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,141.583,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B-10/04-S: LIKO PRIS
d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/750-64-00, faks 01/750-64-84, elektronska pošta: jernej.pristavec@likopris.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,555.400 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. B-10/04-S: MARAND Inženiring d.o.o., Podružnica Maribor, Cesta v
Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
02/229-72-22, faks 02/229-73-33, elektronska pošta: maribor@marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,374.200,78 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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: 5. 11. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-30720/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
PGD Zabreznica, kontaktna oseba: Nino
Rejc, Zabreznica 18, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel. 041/549-623, elektronska pošta:
ninorejcz@volja.net, internetni naslov:
www.gasilci.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava šasije za izdelavo
gasilskega vozila gvc 24/50.
II.5) Kratek opis: predmet nabave je podvozje za težko gasilsko tovorno vozilo s
cisterno (GVC 24/50).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Autocommerce d.d. AC – Intercar d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Seljak, Baragova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-35-80,
faks 01/588-35-99, elektronska pošta:
Janez.seljak@ac-intercar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 90/2004-21765/04 z dne
13. 8. 2004.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2004.
PGD Zabreznica
Ob-30724/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska
9,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/234-86-00, faks 01/234-86-30, elektronska pošta: slavko.prelog@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/04.
II.5) Kratek opis: nakup opreme za
Športni center Planica po sklopih:
1. sklop: individualna bivanjska oprema
po načrtu;
2. sklop: tipska bivanjska oprema;
3. sklop: kuhinjska oprema;
4. sklop: oprema za pralnico;
5. sklop: oprema za ﬁtnes.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,000.000 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. 04/04; 1. sklop: individualna bivanjska oprema po načrtu: Atlas
oprema d.o.o., kontaktna oseba: Simona
Ledenik, Samova 12A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-40-37, faks 01/431-52-73,
elektronska pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,991.200 SIT; najnižja ponudba 17,991.200 SIT, najvišja
ponudba 21,695.360 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. 04/04; 2. sklop: tipska
bivanjska oprema: Studio P d.o.o., kontaktna oseba: Zoran Pahor, Kajakaška cesta
40, 1211 Ljubljana – Šmartno, Slovenija, tel.
01/511-60-38, faks 01/519-52-59, elektronska pošta: Danica.pahor@studio-p.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,625.914,30 SIT;
najnižja ponudba 11,625.914,30 SIT, najvišja ponudba 17,837.500 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. 04/04; 3. sklop: kuhinjska
oprema: AGS Gastrosistemi d.o.o., kontaktna oseba: Mihela Jakša, Kosovelova 2,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-10-600,
faks 01/78-10-641, elektronska pošta: slo@ags-gs.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,862.054,40 SIT;
najnižja ponudba 19,862.054,40 SIT, najvišja ponudba 25,051.700 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/04; 4. sklop: oprema za
pralnico: Lesnina MG oprema d.d., kontaktna oseba: Marjan Cimolini, Parmova 53,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/436-13-84,
faks 01/436-34-41, elektronska pošta: marjan.cimolini@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,220.716 SIT; najnižja ponudba 4,220.716 SIT, najvišja
ponudba 5,764.791,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/04; 5. sklop: oprema za
ﬁtnes: Atlas oprema d.o.o., kontaktna oseba:
Simona Ledenik, Samova 12A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-40-37, faks
01/431-52-73, elektronska pošta: atlasoprema@atlas-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,170.232 SIT; najnižja ponudba 7,170.232 SIT, najvišja
ponudba 10,951.941,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
– 1. sklop: 18. 10. 2004,
– 2. sklop: 7. 10. 2004,
– 3. sklop: 8. 10. 2004,
– 4. sklop: 28. 10. 2004,
– 5. sklop: 18. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– 1. sklop: 5,
– 2. sklop: 5,
– 3. sklop: 5,
– 4. sklop: 4,
– 5. sklop: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 81-84 z dne
30. 7. 2004, Ob-20754/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da, Športni center Planica.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana

Gradnje
Ob-30292/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, kontaktna
oseba: Andrej Miška, univ. dipl. inž. gradb.,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-50-112, faks 05/30-27-490,
internetni naslov: www.nova-gorica.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3) Nomenklatura: 502.6.
II.5) Kratek opis: gradnja vodovodnega
omrežja v naselju Voglarji pri Trnovem v
Mestni občini Nova Gorica.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena – 80%,
– kompenzacija – 10%,
– reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 352-05-14/2004: Vodi
Gorica d.d. Kromberk, kontaktna oseba:
Boris Hočevar, univ. dipl. inž. grad., Cesta
25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/330-49-00, faks 05/330-49-01, internetni naslov: www.vodigorica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 115,775.227,50 SIT;
najnižja ponudba 115,775.227,50 SIT, najvišja ponudba 149,096.068,60 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71/72 z dne 2. 7.
2004, Ob-17787/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: program SAPARD.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-30294/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radlje ob Dravi, kontaktna oseba:
Judita Gačnik, Mariborska c. 7, 2360 Radlje
ob Dravi, Slovenija, tel. 02/887-14-01, faks
02/887-12-11,
elektronska
pošta:
judita.gacnik@radlje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri adaptaciji Osnovne šole Radlje ob Dravi.
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. 40205-23/04-07:
Gradbeno podjetje Radlje d.d., kontaktna
oseba: Marjan Potnik, Mariborska cesta 40,
2360 Radlje ob Dravi, Slovenija, tel.
02/887-01-00, faks 02/887-11-57.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 156,657.566,55 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 13. 8. 2004,
Ob-21771/04.
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: 3. 11. 2004.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-30341/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Beltinci, kontaktna oseba: Milan Kerman, župan, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci,
Slovenija, tel. 541-35-35, faks 541-35-70,
elektronska pošta: obcina@beltinci.si, internetni naslov: www.beltinci.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: preplastitev Ravenske
ulice v Beltincih z izgradnjo pločnika in
parkirišča pri Občini Beltinci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 75 točk,
– reference – 15 točk,
– garancijski rok – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OB-21367/04: Cestno
podjetje Murska Sobota d.d., kontaktna
oseba: Matjašec Franc, Lipovci 236/B, 9231
Beltinci, Slovenija, tel. 530-45-10, faks
525-21-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 54,405.630 SIT; najnižja ponudba: 54,405.630 SIT, najvišja
ponudba: 58,574.040 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 87 z dne 6. 8. 2004,
Ob-21367/04.
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: 2. 11. 2004.
Občina Beltinci
Ob-30432/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Metlika, kontaktna oseba: Martina
Nemanič, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija, tel. +386/7/363-74-24, faks +386/7/
363-74-02,
elektronska
pošta:
obcina.metlika@siol.net, internetni naslov:
http://www.metlika.si/.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SI 0106.01.01.0006.
II.5) Kratek opis: predmet projekta Vodovodni sistem Drašiči–Vidošiči–Krmačina
je izgradnja cevovoda v dolžini 4056 m
ter dveh vodohranov (100 m3 in 200 m3).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 402.685,64 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SI 0106.01.01.0006.-1:
Begrad d.d., kontaktna oseba: Franc Panjan,
Kočevarjava ulica 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. +386/7/393-43-69, faks +386/7/
393-43-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 459.263,73 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-23140/04 z dne 3. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; Program PHARE: krepitev Slovenije na
lokalni ravni – Vodovodni sistem Drašiči–
Vidošiči–Krmačina.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2004.
Občina Metlika
Ob-30433/04
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Municipality of Metlika,
For the attention of: Martina Nemanič,
Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
+386/7/363-74-24, fax +386/7/363-74-02,
electronic mail: obcina.metlika@siol.net,
internet address: http://www.metlika.si/.
I.2) Type of contracting authority: Regional/local level.
II.1) Type of contract: works.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specialized construction works in connection with
water (with: soaking, drainage of land, water
supply, removing of wastewater, sewerage
etc.)).
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: SI 0106.01.01.0006.
II.5) Short description: The project
Water Supply Drašiči – Vidošiči – Krmačina consists of construction of pipeline
in length of 4056 m and two water tanks
(100 m3 and 200 m3).
II.6) Estimated total value (excluding
VAT): 402.685,64 EUR.
IV.1) Type of procedure: Open.
IV.2) Award criteria: Lowest price.
V.1.1) Name and address of successful
supplier, contractor or service provider: Contract No SI 0106.01.01.0006.-1: Begrad d.d.,
For the attention of: Franc Panjan, Kočevarjava ulica 4, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel.
+386/7/393-43-69,
fax
+386/7/
393-43-48.
V.1.2) Information on value of contract or
on lowest and highest tenders taken into
consideration (excluding VAT): Price
459.263,73 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory
notice: no.
VI.3) Date of contract award: 2. 11.
2004.
VI.4) Number of tenders received: 4.
VI.5) Was this contract subject to a
Notice in the Ofﬁcial Journal: yes;
Ob-23141/04 of 3. 9. 2004.

VI.6) Does this contract relate to a project/programme ﬁnanced by EU Funds:
yes.
If yes, indicate the project/programme
and any useful reference: Programme
PHARE: Strengthening Slovenia at local
level – Water Supply Drašiči – Vidošiči –
Krmačina.
VI.8) Date of dispatch of this notice: 3. 11.
2004.
Municipality of Metlika
Št. 220/04
Ob-30437/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Destrnik, kontaktna oseba: Miran
Čeh, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, Slovenija,
tel. 02/761-92-50, faks 02/761-92-52, elektronska pošta: obcina.destrnik@destrnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 66-2/2004.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in dozidava Kulturne dvorane v Destrniku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 67,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 90%,
– plačilni pogoji – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 117/2004 – sklop A: Miks
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Skočir,
Osojnikova c. 9, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/787-65-11, faks 02/787-65-10, elektronska pošta: miks-ptuj@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 54,345.899,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 117/2004 – sklop B: Tames
d.o.o., kontaktna oseba: Sebastjan Komučar,
Ormoška c. 14, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/778-10-11, faks 02/778-10-11, elektronska pošta: tames@tames.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 16,670.909 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. 117/2004 – sklop C: Miks
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Skočir, Osojnikova c. 9, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/787-65-11, faks 02/787-65-10, elektronska pošta: miks-ptuj@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 14,895.207 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 70 z dne 28. 6.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 26. 10. 2004.
Občina Destrnik
Št. 220/04
Ob-30438/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Destrnik, kontaktna oseba:
Miran Čeh, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, Slovenija, tel. 02/761-92-50, faks
02/761-92-52,
elektronska
pošta:
obcina.destrnik@destrnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 324-01-5/2004.
II.5) Kratek opis: izvedba geotermalne
vrtine v Janežovcih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 90%,
– plačilni pogoji – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 146/2004: GZL GeoProjekt, Podjetje za geotehnična dela d.d., kontaktna oseba: Sergej Prebil, Letališka c. 27,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/524-90-80,
faks 01/524-90-84, elektronska pošta:
info@gzl-geoprojekt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 48,307.000 SIT; najnižja ponudba: 48,307.000 SIT, najvišja
ponudba: 62,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2004.
Občina Destrnik
Ob-30512/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom Nine Pokorn – Grmovje, kontaktna
oseba: Olga Irman, Pernovo 4/a, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-29-00, faks
03/713-29-10,
elektronska
pošta:
olga.irman@siol.net.

Št.

II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: prenova bivalnega
dela graščine.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: prenova bivalnega dela graščine: Remont d.d., Oblakova 30, 3000 Celje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 32,472.792,55 SIT z DDV;
29,300.146,13 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 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, Ob-24595/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Dom Nine Pokorn – Grmovje
Št. 110-1/04
Ob-30518/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00135.
II.5) Kratek opis: preureditev prometne
signalizacije in opreme na avtocestah A1
in A2 ter na hitri cesti H3 na območju MO
Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 175,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) 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. 1: Meblo a+a Nova
Gorica, d.o.o., kontaktna oseba: Branko
Zavrtanik, inž. org. dela, Industrijska cesta
1, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 203,841.845 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00135.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2004.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: po odprtem postopku
se ni oddalo. Oddalo se je po postopku s
pogajanji po predhodni objavi javnega
naročila po 1. točki tretjega odstavka
20. člena ZJN-1-UPB1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-30520/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00253.
II.5) Kratek opis: zaščita pred hrupom
mesta Postojna APO1 do APO 5.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 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:
Primorje
d.d.,
Vipavska
cesta
3,
5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 100,780.609,45 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 81-84/04 z dne 30. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/04
Ob-30521/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00265.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija
voziščne konstrukcije na AC A1 odsek
0037 Slovenska Bistrica–Slovenske
Konjice od KM 6,000 do KM 7,260.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
CMCelje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,063.464,96 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 80/04 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: 5. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/04
Ob-30522/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00267.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija
voziščne konstrukcije na AC A1/0655
odsek Unec-Postojna od KM 6,900 do KM
8,300.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 159,000.000 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:
Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška
10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 158,177.563 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 21.
9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 80/04 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: 5. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-30523/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV divizije 4, 3000 Celje;
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00306.
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II.5) Kratek opis: rekonstrukcija nasipa
iz armirane zemljine Podutiške ceste
(pred HC) v Ljubljani v dolžini kjer ni bil
obnovljen .
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 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: Cestno podjetje Ljubljana d.d.,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 49,700.525,69 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. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 88-90 z dne 13. 8.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-30524/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00094.
II.5) Kratek opis: sanacija barvnega
premaza v predoru Karavanke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,800.000 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: Map-Trade d.o.o., Špindlerjeva ulica
2c, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 54,609.115,06 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 9. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-30717/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna

oseba: Jože Kobe, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-244,
faks 07/39-39-282, elektronska pošta:
mestna.obcina@novomesto.si, internetni
naslov: www.novomesto.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 45.21.41.
II.5) Kratek opis: gradnja vodovoda
Veliki Podljuben I. faza – cevovodi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69,500.000 SIT brez DDV, 83,400.000
SIT z 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.: 42/2004: GPI Tehnika
d.o.o., kontaktna oseba: Drago Muhič, gr.
inž., Dol. Kamence 56, 8000 Novo mesto,
Slovenija,
tel.
07/33-79-570,
faks
07/33-79-571.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97,187.200,36 SIT
brez DDV, 116,624.640,43 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 70 z dne 28. 6.
2004, Ob-17350/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Ob-30806/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, kontaktna oseba:
Tatjana Jevševar, Rudarska cesta 12, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/562-41-00, faks
03/562-41-01, elektronska pošta: tatjana.jevsevar@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dvigalo z vhodno avlo
v Zdravstvenem domu Trbovlje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– tehnične prednosti,
– reference,
– ISO 9001.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-22060/04: Rudis, d.d.,
Trbovlje, kontaktna oseba: Boris Senegačnik, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 76,813.128,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004,
Ob-22060/04.
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: 8. 11. 2004.
Zdravstveni dom Trbovlje

Storitve
Št. 260-5/04-25
Ob-30258/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-80, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 31.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: storitve telefonije v bolnišnici – najem telekomunikacijske opreme in
zagotavljanje storitev ﬁksnega telefonskega
sistema v bolnišnici 260-5/04.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je najem telekomunikacijske opreme
in zagotavljanje telefonskih storitev ﬁksnega telefonskega sistema in vzdrževanje le tega v Splošni bolnišnici ”Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica
padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici
in na Oddelku za predšolsko invalidno
mladino, Liskur 23, Rožna dolina za določeno časovno obdobje štirih let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-5/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 88-90 z dne 13. 8. 2004: Telekom
Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-10-00, faks
01/231-47-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,453.030,40 SIT/4
leta.
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:
8. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21837/04 z dne 13. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2004.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-30369/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: Tatjana Kozole,
Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
+386/1/478-18-49,
faks
+386/1/478-18-78,
internetni
naslov:
www.gov.si/sssv.

Št.

I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 58/04 VV; številka zadeve: 351-05-45/2004.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
dokumentacije s projektantskim nadzorom za izgradnjo Policijske postaje Brežice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 58/04 VV; Zadeva št.:
351-05-45/2004: Savaprojekt d.d., Cesta
Krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,504.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 93 z dne 20. 8.
2004, Ob-22277/04 in Uradno glasilo Evropskih skupnosti št. S162/2004 z dne 20. 8.
2004, objava 140497.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 11. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-30252/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-27,
faks 22-00-107, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: drogovi leseni
– sklop A: leseni drogovi z kreozotsko
impregnacijo,
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– sklop B: leseni drogovi z zeleno
impregnacijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
45,000.000 SIT (brez DDV):
– sklop A. 17,500.000 SIT,
– sklop B: 27,500.000 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. 09-AK/S-0470/04 Drogovi
leseni sklop A: SES d.o.o., kontaktna oseba:
Danilo Šeško, Opekarska ulica 22, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/613-15-83, faks
02/613-15-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop A 14,602.600
SIT.
Valuta: 120 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 09-AK/S-0470/04 Drogovi
leseni sklop B: SES d.o.o., kontaktna oseba:
Danilo Šeško, Opekarska ulica 22, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/613-15-80, faks
02/613-15-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop B: 18,023.725
SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
09AK/S-0470/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
32,626.325 SIT (brez DDV): valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Ob-30253/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-27,
faks 220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, Internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago
II.5) Kratek opis: kostanjevi drogovi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
100,000.000 SIT (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 09-AK/S-0470/04 kostanjevi drogovi: Energomont d.o.o., kontaktna
oseba: Dino Džaﬁć, Lackova cesta 177/a,
2341 Limbuš, Slovenija, tel. 02/462-20-61,
faks 02/462-20-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 95,437.500 SIT.
Valuta: 90 dni.
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V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
09AK/S-0470/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
95,437.500 SIT (brez DDV): valuta 90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Maribor
Ob-30254/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-27,
faks 220-01-07, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: transformatorske
postaje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,000.000 SIT:
– sklop A: 16,000.000 SIT,
– sklop B: 12,000.000 SIT,
– sklop C: 23,000.000 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. 09-AK/S-0467/04 Transformatorske postaje: C&G d.o.o., kontaktna
oseba: Stane Novak, Riharjeva 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40, faks
01/283-40-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop A 15,287.770
SIT.
Valuta: 60 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 09-AK/S-0467/04 Transformatorske postaje sklop B: Elektronabava
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Mesarič,
Cesta 24. junija 3, 2000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/589-93-00, faks 01/589-94-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop B: 11,349.600
SIT.
Valuta: 120 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 09-AK/S-0467/04 Transformatorske postaje sklop C: Katronik, kontaktna oseba: Karla Hojnik, Orehova cesta
47, 2312 Orehova Vas, Slovenija, tel.
02/604-00-90, faks 02/604-00-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop C: 29,847.850
SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
09AK/S-0467/04.
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V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
56,485.220 SIT (brez DDV), valuta 120.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Ob-30255/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Mateja Podlesnik; Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: stikalne naprave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 78,000.000 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.: 468/04/A: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/589-93-00,
faks
01/589-94-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51,564.468 SIT.
Valuta: 120 dni.
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.: 468/04/B: Tehmar d.o.o.,
Panonska 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-15-00, faks 02/450-15-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,850.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
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.: 468/04/C: Tehmar d.o.o.,
Panonska 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-15-00, faks 02/450-15-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,770.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
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.: 468/04/D: C&G d.o.o.,

Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-41-05, faks 01/283-40-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,582.070 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 468/04/A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 51,564.468 SIT, valuta 120
dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 468/04/B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 9,850.000 SIT, valuta 120
dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 468/04/C.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 2,770.000 SIT, valuta 120
dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 468/04/D.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 8,582.070 SIT, valuta 120
dni.
V.4.2.3)
Ali so bile narejene
izjeme pri uporabi evropskih speciﬁkacij:
ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3)Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2004, 6. 8. 2004 in 9. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004, Ob-15158/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
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VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Ob-30434/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Peter Hvastja, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/588-95-40, 01/588-95-70, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: peter.hvastja@energetika-lj.si; igor.poljak@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-63/04.
II.5) Kratek opis: izbira dobavitelja
rezervnih delov za merilnike toplotne
energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 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. PDO-63/04: Merkur, d.d.,
kontaktna oseba: Tanja Cekič, Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
04/258-81-91, faks 04/258-84-14, elektronska pošta: tanja.cekic@merkur.si, internetni
naslov: http://www.merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 57,683.875,70 SIT, najnižja ponudba 57,683.875,70 SIT, najvišja
ponudba 58,460.975 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. PDO-63/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 57,683.875,70 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve izvor iz EGS: izvor ni iz EGS.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
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: PDO-63/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 1. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-21710/04
z dne 13. 8. 2004.
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: 5. 11. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št.

Storitve
Ob-30256/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne nergije d.d., kontaktna oseba:
Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-27,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: izdelava investicijske,
projektne in tehnične dokumentacije:
A) RTP 110/10(20) kV Koroška vrata in
B) KBV 110 kV Melje-Koroška vrataPekre.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
A) 50,000.000 SIT in
B) 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa: 3. točka
110. člena ZJN.
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: K-675/03-A410/076A: IBE
d.d., kontaktna oseba: Uroš Mikoš, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,600.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
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.: K-680/04-A410/077A: IBE
d.d., kontaktna oseba: Uroš Mikoš, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,339.852 SIT,
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. K-675/03-A410/
076A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 48,600.000 SIT; valuta 60
dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2004.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. K-680/04-A410/
077A.
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V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 44,339.852 SIT, valuta 60
dni.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 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.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Ob-30257/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-27,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: predelava sistema
SMS (Switching Management System) v
DCV Elektro Maribor in vključevanje
števčnih meritev v sistem daljinskega
vodenja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa: 5. točka
110. člena ZJN:
– gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični;
– dodatne gradnje ali storitve.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: ENS/037-B01/04: Ensico
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Vuga,
Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,200.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. ENS/037B01/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 18,200.000 SIT, valuta 30
dni.
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.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 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.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d., Maribor
Št. 14/4556/2004
Ob-30452/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: 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: storitve.
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: 152/2004.
II.5) Kratek opis: projekt prenove
poslovnih procesov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 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: tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 152/2004: Our Space,
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Skobe, Malnarjeva 47, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/500-09-50,
faks
++386/1/
500-09-59,
internetni
naslov:
www.ourspace.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 9,448.320 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. 152.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 9,448.320 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve izvor iz EGS
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 18. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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: 29. 10. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.
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Periodično
informativno obvestilo,
ki se ne šteje kot
povabilo k oddaji
ponudb
Blago
Ob-30463/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., kontaktna
oseba: Igor Tomažič, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100 ali 03/56-26-642, elektronska
pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Rudnik Trbovlje – Hrastnik
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Pavčnik,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/56-26-144, int. 292, faks 03/56-52-133,
elektronska pošta: Barbara.pavcnik@rth.si.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: viseča disel lokomotiva z
dvižnimi gredami.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.22.18.21-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA): 35.20.13.

Javni razpisi
Št. 41401-0001/2003-220

Ob-30439/04

Zaključitev javnega razpisa
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja zaključitev
javnega razpisa za dodelitev kreditov za
spodbujanje malega gospodarstva, obrti,
turizma in kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica
in subvencioniranje realne obrestne mere,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 70 z
dne 18. 7. 2003, Ob-98291.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-30803/04
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstvenoizobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01,
78/01 in 59/03) Ad futura razpisuje
razpis
za znanstveno sodelovanje
raziskovalcev iz tujine, ki so slovenski
ali tuji državljani
v skupni vrednosti 47,000.000 SIT
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje oziroma
soﬁnanciranje življenjskih stroškov raziskovalcev, ki so slovenski ali tuji državljani za
3- do 12-mesečno znanstveno sodelovanje
v Republiki Sloveniji.
Razpis bo odprt naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS do 31. oktobra 2005
oziroma do porabe sredstev.

II.4) Vrsta in količina blaga/storitev: enotirna viseča dieselska lokomotiva tip DZ
2000-2+2 proizvajalca DBT Maschinenfabrik Scharf Nemčija in pripadajočih dvižnih
gred istega proizvajalca za obratovanje v
podzemeljskih prostorih z metanskim režimom obratovanja.
II.5) Predvideni začetek postopka za
oddajo: 15. 1. 2005.
II.6) Vrsta postopka za oddajo: s pogajanji.
II.7) Drugi podatki: ponudniki, ki so zainteresirani za dobavo, naj nam to pisno sporočijo na naš naslov najkasneje do 15. 12.
2004. V primeru, da bo navedeno blago
predmet potrjenega programa zapiranja
RTH d.o.o. Trbovlje za leto 2005 bodo
ponudniki vključeni v postopek za dobavo
blaga.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): CPA 35.20.13.
2) Vrsta in obseg: viseča diesel lokomotiva z dvižnimi gredami.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): valuta:
192,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 1. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 9. 2005.
5) Datum zaključka: 15. 9. 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: 8. 11. 2004.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.

Prejemnikom ﬁnančnih sredstev bo
Ad futura soﬁnancirala življenjske stroške v
višini 170.000 SIT na mesec.
2. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne
organizacije, ki:
– so vpisane v register raziskovalnih
organizacij na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport;
– bodo prijavile sodelovanje raziskovalcev iz tujine na projektih in programih, ki so
že ﬁnancirani ali soﬁnancirani s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ministrstva za gospodarstvo oziroma okvirnih programov EU.
Prednost bodo imeli projekti, ki so
pomembni za tehnološki razvoj.
Do štipendiranja oziroma soﬁnanciranja
niso upravičene organizacije, ki želijo tuje
mlajše raziskovalce vključiti v raziskovalno
delo z namenom njihovega izobraževanja in
usposabljanja za pridobitev naziva »magister« ali »doktor znanosti«.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
– slovenski državljan mora vsaj 3 leta
delovati v tujini na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti;
– dosežen naziv doktor znanosti. V primerih, ko je dosegel izjemne uspehe na
strokovnem oziroma znanstvenem področju, je kandidat lahko tudi magister znanosti;
– do štipendiranja oziroma soﬁnanciranja niso upravičeni prejemniki sredstev po
Razpisu za soﬁnanciranje življenjskih stroškov raziskovalcev iz tujine v času njihovega
znanstvenega sodelovanja v Republiki Slo-
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veniji v skupni vrednosti 48,000.000 SIT (Ur.
l. RS, št. 127/03), razen tistih, ki so prejeli
sredstva za 3 mesečno znanstveno sodelovanje.
3. Merila za ocenjevanje prijav
Merili za dodelitev soﬁnanciranja sta:
– znanstvena uspešnost vodje projekta,
– znanstvena uspešnost oziroma znanje
in izkušnje tujega raziskovalca.
Tuj raziskovalec mora posredovati novo
znanje, metodologijo oziroma tehnike raziskovalnega dela in s tem prispevati k uspešnejši realizaciji ciljev, zastavljenih v projektu.
4. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico ter:
– fotokopijo veljavnega potnega lista
tujega raziskovalca (stran z osebnimi podatki in stran z dovoljenjem za bivanje za čas
znanstvenega sodelovanje),
– potrdilo o stalnem oziroma začasnem
bivališču ali potrdilo delodajalca, iz katerega
je razvidno, da slovenski raziskovalec že
več kot 3 leta deluje v tujini.
5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bodo obravnavane sproti,
v postopku podeljevanja sredstev pa sodelujejo evalvatorji. O izidu razpisa in izbiri
kandidatov se izda odločba. Odločbe so
izvršljive, ko postanejo dokončne po izteku
pritožbenega roka, ki je 15 dni. Po tem roku
bodo prijavitelji prejeli v podpis pogodbe o
soﬁnanciranju, po tem pa jim bo fundacija
Ad futura nakazala odobreni znesek ﬁnančnih sredstev za raziskovalce na njihov
poslovni račun.
Prijavitelj mora po končanem sodelovanju z raziskovalcem, za katerega je prejel
soﬁnanciranje, predložiti potrdilo o opravljenih obveznostih tega raziskovalca.
6. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z
zahtevanimi dokumenti na naslov Ad futura,
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
10. razpis) in hkrati samo izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov: raziskovalci@adfutura.si. Rok za zbiranje prijav prične teči
naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem
listu RS in traja najkasneje do vključno
31. oktobra 2005 oziroma do porabe sredstev.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad future najkasneje zadnji dan roka v času uradnih ur.
7. Dostopnost razpisne dokumentacije:
prijavnica je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v času uradnih ur
od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure.
Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po elektronski pošti.
Ad futura, javni sklad, Ljubljana
Št. 404-02-5/2004
Ob-30805/04
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Odredbe o
načinu in postopku soﬁnanciranja izvajalcev
letnega programa športa (Ur. l. RS, št.
95/99) ter v skladu z določili Pravilnika o
merilih za soﬁnanciranje izvajanja letnega

Št.

programa športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 121/03, 119/04), objavlja Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev in soﬁnanciranje
plač trenerjev v programih panožnih
športnih šol in strokovnih delavcev, ki
vodijo izvajanje programov športne
rekreacije v letu 2005
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih
za soﬁnanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 121/03
in 119/04). Prijavijo se lahko tako izvajalci,
ki jim Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
že soﬁnancira programe panožnih športnih
šol, kot tudi izvajalci, ki se prijavljajo z novimi
programi.
3. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje:
– plač trenerjev, ki izvajajo programe,
namenjene izključno športni vzgoji otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih
panogah oziroma disciplinah rednega programa Olimpijskih iger (programi panožnih
športnih šol),
– plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije, ki imajo
za cilj povečanje števila gibalno/športno
dejavnega prebivalstva.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci za soﬁnanciranje plač trenerjev v
programih panožnih športnih šol, so določeni v 46. do 50. členu Pravilnika o merilih
za soﬁnanciranje izvajanja letnega program
športa na državni.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci za soﬁnanciranje plač strokovnih
delavcev, ki vodijo izvajanje programov
športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje
števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva so določeni v 60. do 63. členu Pravilnika o merilih za soﬁnanciranje izvajanja
letnega program športa na državni ravni.
5. Okvirna višina sredstev:
– za soﬁnanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol je namenjeno
okvirno 320,000.000 SIT in
– za soﬁnanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne
rekreacije je namenjeno okvirno 10,000.000
SIT.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za soﬁnanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol oziroma strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje
programov športne rekreacije v letu 2005.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Direktorat za šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, najkasneje do
13. decembra 2004. Šteje se, da je vloga
prispela pravočasno, če je bila najkasneje
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloga za soﬁnanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa
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mora biti označen z »Ne odpiraj – Panožne
športne šole (404-02-5/2004)«. Vloga za
soﬁnanciranje plač strokovnih delavcev, ki
vodijo izvajanje programov športne rekreacije mora biti predložena v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti označen z »Ne
odpiraj - Strokovni delavci v športni rekreaciji (404-02-5/2004)«. Na hrbtni strani ovitka
mora biti označen polni naslov izvajalca.
Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo pričela odpirati pravočasne in pravilno opremljene vloge 15. 12. 2004. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa, je najkasneje
45 dni od datuma odpiranja vlog.
10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati
obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo
na spletnih naslovih www.mszs in
www.spic.si. Dodatne informacije lahko izvajalci dobijo na Direktoratu za šport pri Igorju
Kogoj (01/478-42-53). Izvajalci izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije
Zavoda za šport Slovenije na strani:
www.spic.si. Izpolnjene razpisne obrazce
izvajalci natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba izvajalca. Podpisane in ožigosane obrazce izvajalci pošljejo ali dostavijo v skladu s 6. točko
tega razpisa. Za pomoč pri vnosu podatkov
v spletno aplikacijo se izvajalci lahko obrnejo na Saša Grujiča (01/230-60-72). Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo
na javni razpis lahko izvajalci proti plačilu
5.000 SIT prejmejo tudi na Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport, Direktorat za šport,
Kotnikova 38, II. nadstropje, soba 219, Ljubljana, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 72/2004
Ob-30343/04
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja
strokovna šola, Slovenska ulica 11, 9000
Murska Sobota, objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole
v programu komercialist za predmetni
področji:
– kultura podjetja in
– praktično izobraževanje.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje o
ustrezni izobrazbi (Uradni list RS, št. 1/00
– Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v
programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe komercialist).
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 86/04) bo naziv predavatelj višje
šole podeljen kandidatom, ki poleg zgoraj
navedenih pogojev izpolnjujejo še predpisane pogoje glede:
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni list RS, št. 72/01 – Kriteriji za
določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole);
– delovna doba – tri leta ustreznih delovnih izkušenj.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh na gornji naslov s pripisom:
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»Razpis za pridobitev naziva predavatelj
VSŠ«.
Ekonomska šola Murska Sobota
Št. 7/04
Ob-30425/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.
l. RS, št. 22/98) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03) objavlja Mestna
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa v Mestni občini Celje
v letu 2005
I. Splošni pogoji
1. Na javni razpis se lahko prijavijo
naslednji izvajalci športnih programov:
1.1. športna društva,
1.2. Športna zveza Celje in druge zveze
društev,
1.3. vrtci, osnovne in srednje šole,
1.4. zavodi, zasebniki, gospodarske
družbe in druge organizacije registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
2.1. da imajo sedež in delujejo na območju
Mestne občine Celje,
2.2. da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti že več kot leto dni ali pa da nadaljujejo dejavnost športnega društva, katerega
program je bil soﬁnanciran že v letu 2004,
2.3. da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za društva),
2.4. da izpolnjujejo organizacijske, prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo prijavljenega programa,
2.5. da imajo večino članstva oziroma
udeležencev programa z območja Mestne
občine Celje.
II. Predmet javnega razpisa je zbiranje
predlogov za soﬁnanciranje naslednjih letnih
programov športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
1.1.1. program Zlati sonček (P),
1.1.2. tečaj plavanja (P),
1.1.3. tečaj drsanja (P),
1.1.4. programi v društvih in občinski
športni šoli (P), ki imajo značaj redne splošne
vadbe najmanj 36 tednov v letu,
1.1.5. program Ciciban planinec.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
1.2.1. program »Zlati sonček« za otroke v
2. razredih osemletke oziroma v 1., 2. in 3.
razredih devetletke (P),
1.2.2. program »Krpan« za otroke v 3.
razredih osemletke oziroma 4. razredih devetletke (P),
1.2.3. tečaj plavanja za otroke v 2. razredih osemletke oziroma v 1. in 3. razredih
devetletke (P),
1.2.4. tečaj drsanja za otroke v 1. in 2.
razredih devetletke (P),
1.2.5. programi, ki imajo značaj redne
splošne vadbe najmanj 36 tednov v letu,
1.2.6. medrazredna tekmovanja nižjih
razredov osnovnih šol (P),
1.2.7. medšolska tekmovanja osnovnih in
srednjih šol (P),
1.2.8. programi v času zimskih, jesenskih
in novoletnih šolskih počitnic (P).
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami
1.3.1. programi, ki imajo značaj redne
splošne vadbe ter tekmovanja.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.4.1. programi društev individualnih in
kolektivnih športnih panog uvrščenih v skupini D in E,
1.4.2. programi usmerjevalnih selekcij
društev uvrščenih v skupine A, B in C.
1.5. Drugi programi pomembni za šport v
občini.
2. Kakovostni in vrhunski šport
2.1. programi društev individualnih in
kolektivnih športnih panog uvrščenih v skupine A, B in C.
3. Športna rekreacija
3.1. program društev, ki imajo značaj
redne vadbe za starejše občane ali invalide
najmanj 36 tednov v letu,
3.2. množične športno-rekreativne akcije
in prireditve na območju občine,
3.3. drugi programi pomembni za šport v
občini.
4. Razvojne, strokovne in druge naloge v
športu
4.1. nujna manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih ali površinah,
ki so v občinski lasti ali v upravljanju športnih
društev ter nabava ali obnova športne
opreme na teh objektih. Prednost bodo imeli
javni športni objekti občinskega pomena in
objekti, ki so namenjeni predvsem organizirani športni vadbi,
4.2. organizacija seminarjev in predavanj
za dopolnilno izobraževanje strokovnih
kadrov v občini (P),
4.3. zdravstveno varstvo športnikov ter
testiranja kategoriziranih in drugih vrhunskih
športnikov (P),
4.4. tekmovalne športne prireditve na
območju Mestne občine Celje v organizaciji
športnih društev,
4.5. mednarodno sodelovanje s partnerskimi mesti ter sodelovanje z drugimi občinami,
4.6. izvajanje občinskih športnih programov na objektih ŠRC Golovec,
4.7. priprave športnikov in klubskih ekip
za nastope na olimpijskih igrah, svetovnih in
evropskih prvenstvih, svetovnih in evropskih
pokalih oziroma v evropski ligi, univerzijadi,
sredozemskih igrah ter olimpijskih dnevih
mladih,
4.8. programi športnikov kategoriziranih
po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije
4.9. prireditev »Šport v Celju 2004« (P),
4.10. informatika v športu (P),
4.11. priprave športnikov kandidatov za
olimpijske igre,
4.12. priznanja športnikom in športnim
delavcem (P),
4.13. drugi programi pomembni za šport
v občini.
5. Delovanje Športne zveze Celje
5.1. delo strokovne službe in storitve drugih (plače in drugi osebni prejemki),
5.2. materialni stroški delovanja zveze in
strokovne službe.
6. Mednarodne igre šolskih otrok (P)
7. Mednarodne športne prireditve v organizaciji športnih društev
Opomba: pri programih označenih s (P)
ima prioriteto pri prijavi na javni razpis in pri
izvajanju teh programov Športna zveza
Celje.
III. Okvirna vrednost sredstev: okvirna
vrednost sredstev namenjenih za soﬁnanciranje programov športa v Mestni občini Celje
v letu 2005 znaša 152,942.000 SIT.
IV. Merila za soﬁnanciranja programov
Izbrani programi bodo soﬁnancirani iz
proračunskih sredstev za šport za leto 2005

na osnovi Pravilnika za soﬁnanciranje programov športne dejavnosti ter Meril in normativov za ovrednotenje športnih programov v
Mestni občini Celje, rangiranja športnih društev s strani Športne zveze Celje in ocenitve
s strani strokovne komisije.
Prednost pri izboru izvajalcev istih programov bodo imela športna društva, Športna
zveza Celje ter izvajalci, katerih programi so
bili soﬁnancirani že v letu 2004 oziroma izvajalci, ki svoje programe izvajajo nepridobitno.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2005 morajo
biti porabljena do konca leta 2005.
VI. Rok za predložitev prijav in način
oddaje prijave
Prijave pošljite s priporočeno pošiljko ali
osebno oddajte v zaprti ovojnici (z izpisanim
nazivom izvajalca na ovojnici) na naslov:
Mestna občina Celje, Oddelek za družbene
dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
s pripisom »Javni razpis 2005 – šport (Ne
odpiraj)«.
Rok za prijavo na javni razpis je 3. 12.
2004.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila na dan roka za prijavo
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12. ure oddana v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti.
Prepozno oddane prijave ter prijave, ki
niso oddane na razpisnih obrazcih naročnika
ali pa ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se ne
bodo upoštevale.
VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo komisija opravila dne, 9. 12. 2004.
Odpiranje prijav ne bo javno.
Odpirajo se samo v predpisanem roku
prispele, pravilno izpolnjene in označene
ovojnice, ki vsebujejo prijave.
VIII. Vsebina prijave
Prijava mora biti oddana na razpisnih
obrazcih naročnika.
Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe že v letu
2004, morajo predložiti:
1.1. potrdilo o registraciji (izda Upravna
enota Celje – velja za društva),
1.2. fotokopijo odločbe Upravne enote
Celje o vpisu v register društev, če je v letu
2004 prišlo do statusnih sprememb (velja za
društva),
1.3. pogodbo o najemu objekta za izvajanje programa (pogodba z upraviteljem oziroma lastnikom objekta – za programe, ki se
izvajajo v šolah, velja tudi potrdilo šole) ali
dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj objekta (izpisek iz zemljiške knjige, ki ni
starejši od 3 mesecev ali pogodba o upravljanju objekta),
1.4. koledar nacionalne športne zveze za
leto 2005 oziroma za sezono 2004/2005
(velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih
sistemih svojih nacionalnih športnih zvez –
društva katerih nacionalne športne zveze za
leto 2005 koledarja še niso sprejele, morajo
to v prijavi posebej navesti),
1.5. kratko poročilo o izvedbi programov
in doseženih rezultatih v letu 2004,
1.6. pred podpisom pogodbe bodo morali
izbrani izvajalci dostaviti tudi zaključni račun
s ﬁnančnim poročilom za leto 2004, vendar
ne pred 15. 3. 2005.
2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, morajo predložiti:
2.1. fotokopijo odločbe Upravne enote
Celje o vpisu v register društev (velja za društva) oziroma odločbo o registraciji,
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2.1.1. odločbe morajo biti izdane na
osnovi pravil (statuta) usklajenih z Zakonom
o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95 in 89/99),
2.1.2. zasebniki in druge organizacije
predložijo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu,
2.2. potrdilo o registraciji (izda Upravna
enota Celje – velja za društva),
2.3. ﬁnančno ovrednoten program športne
dejavnosti za leto 2005 z navedenimi predvidenimi viri ﬁnanciranja,
2.4. pogodbo o najemu objekta za izvajanje programa (pogodba z upraviteljem oziroma lastnikom objekta – za programe, ki se
izvajajo v šolah, velja tudi potrdilo šole) ali
dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj objekta (izpisek iz zemljiške knjige, ki ni
starejši od 3 mesecev ali pogodba o upravljanju objekta),
2.5. dokazilo o zagotovljenem in ustrezno
usposobljenem strokovnem kadru za izvedbo
programa (pogodbe oziroma dogovore s
strokovnimi delavci ter dokazila o njihovi strokovni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti – fotokopije diplom),
2.6. koledar nacionalne športne zveze za
leto 2005 oziroma za sezono 2004/2005
(velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih
sistemih svojih nacionalnih športnih zvez –
društva katerih nacionalne športne zveze za
leto 2005 koledarja še niso sprejele, morajo
to v prijavi posebej navesti),
2.7. zaključni račun s ﬁnančnim poročilom
za leto 2003 (društva, zavodi in druge organizacije),
2.8. pred podpisom pogodbe bodo morali
izbrani izvajalci dostaviti tudi zaključni račun
s ﬁnančnim poročilom za leto 2004, vendar
ne pred 15. 3. 2005,
2.9. dokazilo davčnega organa o poravnanih davčnih obveznostih (zasebniki).
IX. Izid razpisa in pogodbe o soﬁnanciranju programov
Vsi prijavljeni izvajalci bodo o izidu prijave
na javni razpis pisno obveščeni najkasneje
do 15. 1. 2005.
Izvajalci, katerih prijave bodo izbrane za
soﬁnanciranje bodo o tem obveščeni s sklepom najkasneje do 31. 3. 2005.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe o soﬁnanciranju programov.
X. Razpisna dokumentacija in informacije
Zainteresirani izvajalci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (predpisani obrazci) v
uradnih urah v tajništvu Oddelka za družbene
dejavnosti Mestne občine Celje, Trg celjskih
knezov 9, Celje (II. nadstropje) ali pa jo prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora
posredovati
na
naslov:
lado.gobec@celje.si).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na zgornjem
elektronskem naslovu ter vsak delovni dan
med 9. in 11. uro tudi osebno ali na tel.
42-65-872 pri koordinatorju za šport (Lado
Gobec) oziroma v tajništvu oddelka (tel.
42-65-860).
Mestna občina Celje
Št. 2103/2004
Ob-30426/04
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave št. 42/00, 30/01
in 29/03), Zakona o poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74,
34/88 in Ur. l. RS, št. 3/00 in 102/02), Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občine (Ur.
l. RS, št. 12/03), Pravilnikom o oddajanju

Št.

poslovnih prostorov v najem (Uradne objave,
št. 6/03 in 7/03) in sklepa župana z dne 3. 11.
2004 objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem z
zbiranjem pisnih ponudb
1. Koper, Cankarjeva ulica 4, usposobljen
poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v
skupni izmeri 21,98 m2, oddajamo za trgovinsko dejavnost; traﬁka. Izklicna mesečna najemnina znaša 26.008 SIT.
2. Koper, Kidričeva ul. št. 1, delno usposobljen poslovni prostor, brez uporabnega
dovoljenja, v izmeri 88,50 m2, oddajamo za
vse dejavnosti, razen trgovine z živili in
gostinstva. Izklicna cena mesečne najemnine znaša 110.950 SIT.
3. Koper, Kidričeva ul. št. 17, usposobljen
poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v
izmeri 272,20 m2, oddajamo za pekarno,
slaščičarno, prodajalno lastnih proizvodov
(kruha in slaščic) ter mlečni bar. Izklicna cena
mesečne najemnine znaša 279.416 SIT.
4. Koper, Kidričeva ulica št. 23a, usposobljen poslovni prostor, brez uporabnega
dovoljenja. v izmeri 118,57 m2, oddajamo za
trgovinsko dejavnost. Izklicna cena mesečne
najemnine znaša 135.283 SIT.
5. Škoﬁje, Sp. Škoﬁje št. 182, usposobljen poslovni prostor, z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 58,95 m2, oddajamo za trgovinsko dejavnost. Izklicna cena mesečne
najemnine znaša 53.647 SIT.
6. Koper, Ulica Agrarne reforme št. 6,
neusposobljen poslovni prostor v izmeri
46,90 m2, brez uporabnega dovoljenja, oddajamo za storitveno dejavnost. Izklicna cena
mesečne najemnine znaša 31.047 SIT.
7. Koper, Vojkovo nabrežje št. 27, usposobljen poslovni prostor, z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 51,63 m2, oddajamo za
dejavnost zobozdravstvenih storitev. Izklicna
cena mesečne najemnine znaša 109.922
SIT.
8. Koper, Župančičeva ulica št. 41, usposobljen poslovni prostor, z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 21,70 m2, oddajamo za trgovino z neživili ali pisarniško dejavnost.
Izklicna mesečna najemnina znaša 40.387
SIT.
Poslovni prostori se oddajo v najem za
nedoločen čas. V izklicni mesečni najemnini
DDV ni obračunan v skladu z 2. točko 1.
odstavka 27. člena Zakona o DDV.
Neusposobljen poslovni prostor v Kopru,
Ulica Agrarne reforme 6, mora najemnik
usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi.
Obseg predhodno dogovorjenih investicijskih
sredstev najemnika se pobota z najemnino v
višini povečane gradbene vrednosti poslovnega prostora.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis lahko dobite v času trajanja razpisa, in
sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure in ob
sredah od 14. do 17. ure, v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper
(pritličje desno) ali na spletni strani
www.koper.si.
Popolna ponudba na predpisanih obrazcih
razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi
dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu varščine v višini treh mesečnih ponujenih najemnin, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za
najem poslovnega prostora v... (vpisati tudi
naslov prostora na katerega se nanaša
ponudba) z oznako K361-13/2004« mora prispeti v zaprti in označeni ovojnici vključno do
29. novembra 2004 na naslov: Mestna občina
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Koper, Verdijeva ul. št. 10, (po pošti, ali osebno
v sprejemno pisarno Mestne občine Koper,
pritličje desno). Na hrbtni strani kuverte mora
biti naveden tudi naslov pošiljatelja.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka
komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Prav tako ne bo upoštevala vlog ponudnikov,
ki že imajo v najemu poslovni prostor Mestne
občine Koper, vendar kršijo določila najemne
pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika,
komisija uporablja določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine in Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem.
Če komisija med ponudniki ne bo mogla
izbrati najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma si pridržuje pravico, da ponovi objavo
javnega razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od
zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan
v roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu
poslovnega prostora v obliki notarskega
zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da po
pregledu ponudb ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodnem telefonskem
dogovoru s strokovno službo Urada za nepremičnine, tel. 05/66-46-274 ali 66-46-276.
Razpis in razpisni pogoji z razpisno dokumentacijo so na vpogled tudi na spletni strani
Mestne občine Koper: www.koper.si.
Mestna občina Koper
Št. 3201-10/2004
Ob-30436/04
Občina Hrpelje-Kozina objavlja na podlagi
3. člena Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 65/02)
javni razpis
za ohranjanje in pospeševanje razvoja
kmetijstva v Občini Hrpelje-Kozina za
leto 2004
I. Skupna vrednost razpisanih sredstev v
letu 2004 je 3,500.000 SIT. Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva v
Občini Hrpelje-Kozina se odobravajo za
naslednje namene:
1. Subvencioniranje stroškov prevoza
mleka
1.1 Višina razpisanih
sredstev je
1,400.000 SIT.
1.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima
MID in sedež na območju Občine HrpeljeKozina.
Subvencionira se do 100% stroškov prevoza mleka po kilometru.
1.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– prevzemno mesto na območju Občine
Hrpelje-Kozina,
– dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo,
gospodarstvo in prehrano za oddajo mleka v
javno potrošnjo.
1.4. Vlogi za subvencioniranje stroškov
prevoza mleka je potrebno priložiti:
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Hrpelje-Kozina
(fotokopija obrazca A-podatki o kmetijskem
gospodarstvu),
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– fotokopijo dovoljenja Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za oddajo
mleka v javno potrošnjo,
– račun(i) za prevoz mleka s potrdilom o
plačilu,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
2. Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo.
2.1. Višina razpisanih sredstev je 150.000
SIT.
2.2. Upravičenci in višina sredstev:
– upravičenci so ﬁzične osebe, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih
kmetija ima MID in sedež na območju Občine
Hrpelje-Kozina ter redijo živali v Občini Hrpelje-Kozina.
Financira se do 50% stroškov za prvo
osemenitev govejih plemenic v tekočem
letu.
2.3. Vlogi za izplačilo sredstev za prvo
osemenitev govejih plemenic za leto 2004 je
potrebno priložiti:
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Hrpelje-Kozina
(fotokopija obrazca A-podatki o kmetijskem
gospodarstvu),
– fotokopija pripustnega lista,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
3. Soﬁnanciranje stroškov analiz zemlje,
krvi, krme, sadja
3.1. Višina razpisanih sredstev je 150.000
SIT.
3.2. Upravičenci in višina sredstev: upravičenci so ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima
MID in sedež na območju Občine HrpeljeKozina.
Krije se do 50% stroškov analiz po predloženem računu.
3.3 Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine
Hrpelje-Kozina,
– analize zemlje, krvi, krme, sadja se
izvajajo na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne službe.
3.4. Vlogi za izplačilo sredstev za soﬁnanciranje stroškov analiz zemlje, krvi, krme,
sadja za leto 2004 je potrebno priložiti:
– fotokopijo računa s potrdilom o plačilu,
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Hrpelje-Kozina
(fotokopija obrazca A –podatki o kmetijskem
gospodarstvu),
– dokazilo, da je lokacija zemljišča na
katerega se analiza nanaša na območju
Občine Hrpelje-Kozina,
– dokazilo, da se analiza izvaja v skladu
z letnim programom Kmetijske svetovalne
službe,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
4. Soﬁnanciranje stroškov poskusnega
sajenja novih sort
4.1. Višina razpisanih sredstev je 700.000
SIT.
4.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so ﬁzične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija
ima MID in sedež na območju Občine Hrpelje-Kozina.
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Krije se do 100% materialnih stroškov–to
je strošek nabave semena oziroma sadik po
predloženem računu.
4.3. Pogoji za pridobitev sredstev
– lokacija zemljišča na območju Občine
Hrpelje-Kozina,
– poskusno sajenje se izvaja na podlagi
letnega programa Kmetijsko svetovalne
službe.
4.4. Vlogi za izplačilo sredstev za soﬁnanciranje poskusnega sajenja novih sort za leto
2004 je potrebno priložiti:
– fotokopijo računa s potrdilom o plačilu,
– dokazilo, da je kmetija vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in da
se nahaja na območju Občine Hrpelje-Kozina
(fotokopija obrazca A – podatki o kmetijskem
gospodarstvu),
– dokazilo, da je lokacija zemljišča na
katerem se izvaja poskusno sajenje na
območju Občine Hrpelje-Kozina,
– dokazilo, da se poskusno sajenje izvaja
v skladu z letnim programom Kmetijske svetovalne službe,
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
5. Soﬁnanciranje strokovnih programov,
ter prireditev in aktivnosti društev in neproﬁtnih organizacij s področja kmetijstva
5.1. Višina razpisanih sredstev je 400.000
SIT.
5.2. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so društva in neproﬁtne organizacije s področja kmetijstva, ki imajo sedež
na območju Občine Hrpelje-Kozina. Upravičenci so lahko tudi društva in neproﬁtne
organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Hrpelje-Kozina, če izkažejo, da je vsaj ena petina
registriranih članov iz Občine HrpeljeKozina.
Financira se do 30% priznane vrednosti
programa oziroma aktivnosti.
5.3. Vlogi za izplačilo sredstev za soﬁnanciranje strokovnih programov, ter prireditev in
aktivnosti društev za leto 2004 je potrebno
priložiti:
– potrdilo o registraciji,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– ﬁnančno ovrednoten plan dela za
tekoče leto,
– fotokopije računov o izvedenih nalogah
oziroma predračunov za predvidene aktivnosti (najem stojnice na predstavitvah, izdelavo
reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije…),
– izjava o nepridobljenih/pridobljenih
sredstvih državne pomoči za isti namen iz
drugih javnih virov.
6. Soﬁnanciranje inovativnih programov
za razvoj podeželjskih ekonomij
6.1. Višina razpisanih sredstev je 700.000
SIT.
6.2. Upravičenci in višina soﬁnaciranja
A) soﬁnanciranje izdelave blagovne
znamke, izdelave programov promocije in
trženja za območje pomembnih produktov
podeželja in kmetijskih proizvodov, ter drugih
programov pomembnih za razvoj kmetijstva
v Občini Hrpelje-Kozina.
Upravičenci so kmetje, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima
MID in sedež na območju Občine HrpeljeKozina, ter društva, združenja in druge
neproﬁtne organizacije, ki izvajajo aktivnosti
s področja kmetijstva s sedežem v Občini
Hrpelje-Kozina.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– opis projekta oziroma programa, ki naj
bi se soﬁnanciral,

– predložitev ustreznih računov.
Financira se do 30% priznane vrednosti
programa.
B) soﬁnanciranje izobraževanja in usposabljanja za potrebe pospeševanja razvoja
podeželskega turizma, ohranjanja tradicionalnih obrti, razvijanja storitev na podeželju.
Upravičenci so: Kmetijska svetovalna
služba in drugi izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi programa izobraževanja.
Pogoji za pridobitve sredstev:
– dokazilo izvajalca, da je strokovno
usposobljen za opravljanje storitve,
– račun s seznamom vseh udeležencev
in udeležencev iz Občine Hrpelje-Kozina,
– predhodna odobritev izobraževanja s
strani strokovne službe občine.
Višina soﬁnanciranja: do 30% stroškov
zunanjih predavateljev in do 50% stroškov
najema prostorov.
II. Upravičenci lahko pridobijo sredstva na
podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za
isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali
mednarodnih virov za kar morajo podati
ustrezno izjavo.
III. Obrazci vlog za namene, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo v Foto FeliniKozina, v sprejemni pisarni Občine HrpeljeKozina, Hrpelje, Reška cesta 14, vsak
delovni dan od 7.30 do 14. ure, ter na
sedežu Kmetijsko svetovalne službe v
Kozini, Istrska ulica 9.
III. Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis«
osebno ali po pošti do 25. 11. 2004 na naslov
Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta
14, 6240 Kozina.
Kolikor zneski iz vlog za posamezni
namen prekoračijo skupaj razpoložljiva sredstva za določeni namen se upravičencem
višina sredstev do katerih bi bili upravičeni
proporcionalno zmanjša.
Kolikor sredstva za določeni namen niso
porabljena v celoti se preostala sredstva po
zaključku javnega razpisa s sklepom župana
prerazporedijo za drugi namen.
IV. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
petnajstih dneh od dneva poteka roka za
vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v
osmih dneh po njegovem sprejemu. Z upravičenci iz 8. točke bo sklenjena pogodba o
dodelitvi sredstev.
Občina Hrpelje-Kozina
Ob-30478/04
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 118/04) in na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Koper za
leto 2004 (Uradne objave, št. 49/03) objavlja
Mestna občina Koper
javni razpis
za dodelitev štipendij nadarjenim
študentom za študijsko leto 2004/2005
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
štipendij nadarjenim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v šolskem
letu 2004/2005, in sicer:
– 2 štipendiji za študij v tujini;
– 3 štipendije za študij v Republiki Sloveniji.
2. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo
študenti dodiplomskega in podiplomskega
študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da dosegajo najmanj prav dober učni
uspeh v zadnjem šolskem letu oziroma povprečno oceno vseh opravljenih izpitov naj-
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manj 8 v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu;
– da so vsestransko dejavni, se odlikujejo
z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter
dosegajo vidne rezultate na izvenšolskih
področjih;
– da študentje ob vpisu v prvi letnik niso
starejši od 21 let, študentje podiplomskega
študija pa ne starejši od 28 let;
– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj tri leta stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
– da mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega 65% povprečne
bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa
zasebnika ali samostojnega podjetnika in
nimajo druge štipendije.
Študenti višjih letnikov, ki študirajo v tujini
morajo dosegati ocene, ki so primerljive z
zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi
študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve
alinee, če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate primerljive v evropskem in svetovnem prostoru ter so ti nad
rezultati tistih, ki pogoje iz prve alinee prvega
odstavka tega člena izpolnjujejo.
3. Prijavi za dodelitev štipendije na
obrazcu ''Vloga za dodelitev štipendije za
študijsko leto 2004/2005'', ki ga dobite na
spletnih straneh Mestne občine Koper –
www.koper.si ali osebno dvignete v glavni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
pritličje, mora vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu v študijskem letu
2004/2005;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem
uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
– dokazila o posebni nadarjenosti (potrdila o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliograﬁja objavljenih del, potrdila o sodelovanju
pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o priznanjih in
nagradah pridobljenih na občinskem, regijskem, državnem ali na mednarodnih tekmovanjih). Upoštevajo se potrdila in dokazila, ki
so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih
oziroma študijskih letih;
– izjavo, da je kandidat državljan RS;
– izjavo, da ima kandidat stalno prebivališče v Mestni občini Koper več kot tri leta;
– življenjepis;
– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine oziroma
oseb, ki živijo s kandidatom v skupnem
gospodinjstvu;
– potrdilo o družinskih članih, ki ga izda
Upravna enota Koper;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v
delovnem razmerju, ne prejema nadomestila
za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti,
nima statusa zasebnika ali samostojnega
podjetnika in nima druge štipendije v Republiki Sloveniji.
4. Pri dodeljevanju štipendije se upošteva
naslednja merila:
– uspeh na maturi, poklicni maturi ali pri
zaključnem izpitu oziroma višja povprečna
ocena kandidata in boljši dosežki na drugih
(izvenšolskih) področjih delovanja in
– druga merila v skladu s Pravilnikom o
štipendiranju.
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5. Rok za oddajo prijave
Prijava na razpis mora biti oddana na
obrazcu: ''Vloga za dodelitev štipendije za
študijsko leto 2004/2005''. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v vlogi.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 13. decembra 2004 na naslov Mestna
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti pravilno označena, in
sicer mora biti v spodnjem desnem kotu
zapis: ''Ne odpiraj – Vloga za dodelitev štipendije 2004/2005 št. K4147-274/2004''. Na
hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo
popolne in pravočasne.
6. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 14 dni od izteka roka
za oddajo prijav.
Medsebojna razmerja med Mestno občino
Koper in izbranim kandidatom bodo urejena
s pogodbo o štipendiranju.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-239.
Mestna občina Koper
Št. 002-01-1/2003
Ob-30479/04
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.
l. RS, št. 22/98) in 8. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu
in uporabo objektov in površin v Mestni občini
Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov
na področju športa v javnem interesu
v Mestni občini Slovenj Gradec,
v letu 2005
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu, in
sicer po področjih do naslednjih višin:
1.1. Šport otrok in mladine v vrednosti
23,000.000 SIT, za programe:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok 400.000 SIT,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok 3,000.000 SIT,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 400.000 SIT,
– interesna športna vzgoja mladine
1,200.000 SIT,
– programi športa nadarjenih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
10,500.000 SIT,
– programi športa nadarjene mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
5,500.000 SIT,
– počitniški programi otrok in mladine
2,000.000 SIT;
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih 6,000.000 SIT;
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa 6,800.000 SIT;
1.4. Šport invalidov 1,000.000 SIT;
1.5. Strokovno usposabljanje 900.000
SIT;
1.6. Športne prireditve:
– prireditve klubov in društev 2,200.000
SIT,
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– potepanja s kolesom 700.000 SIT,
– tek miru ob dnevu OZN 800.000 SIT;
1.7. Drugi za šport pomembni programi.
2. Pogoji soﬁnanciranja
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne
osebe javnega in zasebnega prava in
zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju
športa.
2.1. Finančni pogoji soﬁnanciranja
Pridobljena sredstva po tem razpisu
lahko predstavljajo največ 50% vrednosti
programa.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost
in znanje, ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe in ki imajo
sedež v MO Slovenj Gradec.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu.
Izvajalec programov:
– počitniški programi otrok in mladine,
– potepanja s kolesom,
– tek miru ob dnevu OZN,
bo sredstva za posamezen program
lahko pridobil pod pogojem, da nadaljuje
obstoječi program najmanj v enakem
obsegu in enakimi pogoji soudeležbe udeležencev v programu. Za izvedbo posameznega programa bo izbran samo en
kandidat.
V skladu s Pravilnikom imajo pravico do
sredstev za strokovno usposabljanje vsi
izvajalci s katerimi bo sklenjena pogodba o
soﬁnanciranju v letu 2005. Sredstva pridobijo tako, da po opravljenem usposabljanju
predložijo ustrezno dokumentacijo o opravljenem usposabljanju.
2. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati
– izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec
za področje na katerem kandidira prosilec,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
navedenih v tem razpisu,
– druge zahtevane priloge, razvidne na
prijavnem obrazcu.
4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano
dokumentacijo, morajo kandidati poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec,
pisarna za šport, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj
Gradec, do 15. decembra 2004.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano
sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – javni razpis Šport
2005«
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno
poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo
zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za
dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo
dodatni sedemdnevni rok. V kolikor kandidat v določenem roku ne dopolni vloge bo
le-ta zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni in
vrednoteni na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku za vrednotenje
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programov športa v javnem interesu in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec. Sklep o dodelitvi sredstev
sprejme Odbor za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti pri občinskem
svetu Mestne občine Slovenj Gradec.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje do 28. februarja
2005, rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na internetnih straneh MO Slovenj Gradec.
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
sprejemni pisarni Mestne občine Slovenj
Gradec, ali na spletni strani http://www.slovenjgradec.si/sport, dodatne informacije v zvezi
z razpisom pa dobijo na tel. 02/881-21-38.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-30480/04
Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218
Komenda, objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javni razpis
št. 46502-0001/2004 – prodaja stavbnih
zemljišč za gradnjo objektov v območju
poslovno proizvodne cone Komenda
(območje »02 – Ozka dela«)
1. Uvodna določila
Javnega razpisa se lahko udeležijo pravne in ﬁzične osebe, ki imajo svoj sedež
oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji
ali v državah EU. Ponudbe na originalnih
obrazcih (glej točko 8) in v slovenskem jeziku
je treba do petka, 26. 11. 2004, poslati po
pošti na zgornji naslov (velja datum poštnega žiga) ali jih med uradnimi urami oddati
na vložišču Občine Komenda, vse v zapečateni ovojnici z jasno oznako ponudnika in
klavzulo na pisemski ovojnici »Ne odpiraj –
ponudba za nakup zemljišča 02«.
Obvezna priloga ponudbi je dokazilo o
plačilu varščine v višini 10% od ponujene
vrednosti na transakcijski račun Občine
Komenda št. 01364-0100002342, sklic na št.
46501-0011-2003 (namen: varščina). Varščina se šteje kot delno plačilo nakupa
stavbnega zemljišča pri plačilu prvega
obroka kupnine, za preračun se uporabi
srednji tečaj Banke Slovenije za EUR na dan
6. 11. 2004, to je 239,7872 SIT za EUR.
Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo
uspeli, bo varščina brez obresti vrnjena v
roku petnajstih dni po izboru najugodnejših
ponudnikov.
2. Namembnost objektov
V skladu z lokacijskim načrtom bo v obravnavani coni po posameznih območjih
možna naslednja okvirna namembnost
objektov:
B) območje, parcele FE 1/1-5 in FE 2/1-5:
obrtna, proizvodna, servisna, skladiščna,
gostinska in trgovska dejavnost,
C) območje, parcele FE 3/4 in FE 4/2-3:
obrtna, proizvodna, servisna, skladiščna in
trgovska dejavnost,
D) območje, parcele FE 4/7 in FE 6/1-5:
obrtna, proizvodna, skladiščna in trgovska
dejavnost (na FE 6/6 je možno zgraditi parkirišča za motorna vozila).
3. Površine zemljišč
V posameznih območjih so oblikovane
parcele z naslednjimi okvirnimi površinami:
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Območje
B)

C)
D)

Oznaka parcele
FE 1/1
FE 1/3
FE 1/4
FE 1/5
FE 2/1
FE 2/2
FE 2/3
FE 2/4
FE 2/5
FE 3/4
FE 4/2
FE 4/3
FE 4/7
FE 6/1
FE 6/3
FE 6/5
FE 6/6

Površina (ca.)
1.493 m2
875 m2
1.750 m2
1.750 m2
1.906 m2
875 m2
845 m2
1.720 m2
1.519 m2
1.904 m2
1.804 m2
2.578 m2
3.980 m2
2.024 m2
3.878 m2
3.864 m2
729 m2

Površine parcel so okvirne in se bodo
natančneje določile ob parcelaciji pred vložitvijo vlog za gradbena dovoljenja. Tako ugotovljena odstopanja pri površini ne vplivajo na
pogodbena določila. Pri parcelaciji ugotovljena morebitna razlika v površini se obračuna pri zadnjem obroku plačila, kar se uredi
z aneksom k osnovni pogodbi.
Na funkcionalnem zemljišču bo vsak
izbrani ponudnik glede na potrebe in dejavnost moral zagotoviti zadostne parkirne in
manipulativne površine.
4. Izklicna cena
Izklicna cena za kvadratni meter komunalno opremljenega stavbnega zemljišča
znaša:
B) območje: 90 EUR,
C) območje: 80 EUR,
D) območje: 75 EUR,
vse v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan izdaje računa.
Davek ni zajet v izklicni oziroma ponujeni
ceni in bo strošek izbranega ponudnika.
Izklicna cena je hkrati minimalna cena, ki jo
lahko nudi ponudnik. Ponudniki lahko ceno
višajo v minimalnih razponih po 3 EUR.
Ponudbena cena navzgor ni omejena. Prejšnji lastniki zemljišč v poslovno proizvodni
coni imajo predkupno pravico do nakupa
zemljišč po načelu »prvi med enakimi«.
5. Ureditev komunalne infrastrukture
Do vseh parcel v poslovno – proizvodni
coni bodo v skladu z lokacijskim načrtom,
programom opremljanja stavbnih zemljišč in
projekti komunalne infrastrukture izdelani
naslednji priključki:
– vodovodni priključek (za vodovod in
hidrantno omrežje),
– priključek na kanalizacijo,
– cestni priključek v asfaltni izvedbi,
– priključek na nizko napetostno elektro
omrežje,
– priključek na omrežje zvez (telekomunikacije, predpriprava za CATV),
– priključek na plinovod (ponudnik mora
računati na začasno oskrbo s tekočim naftnim plinom, če plinovod do poslovno proizvodne cone ne bi bil zveden pravočasno).
Vsa infrastruktura bo izvedena v skladu z
določili kupoprodajne pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča in je zajeta v prodajni
ceni zemljišča. V ceni zemljišča niso zajeti
prispevki za priklop na posamezna infrastrukturna omrežja, ki jih plača ponudnik glede na
projektirane parametre ob priklopih za vsak
posamezen objekt.
6. Plačila, roki gradnje, predaja zemljišč
Dinamika plačil je naslednja:
– 40% v petnajstih dneh po podpisu
pogodbe (v znesek se všteje tudi varščina),

– 30% v treh mesecih po podpisu
pogodbe,
– 30% v šestih mesecih po podpisu
pogodbe.
Če ponudnik v ponudbi na obrazcu »g«
navede, da je pripravljen celotno kupnino
poravnati v petnajstih dneh po podpisu
pogodbe, je upravičen do popusta v višini 2%
na pogodbeno vrednost.
Izbrani ponudniki bodo z gradnjo posameznih objektov lahko pričeli takoj, ko si
bodo pridobili gradbena dovoljenja. Komunalna infrastruktura bo predvidoma zgrajena
do avgusta 2005, ko naj bi bil opravljen tehnični pregled le-te in zanjo izdano uporabno
dovoljenje.
Pogodba o nakupu se z zemljiškoknjižnim
predlogom vloži v zemljiško knjigo po plačilu
celotne kupnine. Stroške sestave pogodbe in
vse stroške v zvezi z vknjižbo lastnine v zemljiški knjigi nosi kupec.
Nastop dejanske posesti na kupljenih
zemljiščih bo možen po podpisu pogodbe,
plačilu celotne kupnine in izvedbi parcelacije
v naravi. Stroške parcelacije nosi Občina
Komenda. Občina Komenda si pridrži pravico, da najkasneje v tridesetih dneh po pisnem obvestilu ponudnika, da je pridobil gradbeno dovoljenje, na svoj račun odstrani in
uporabi lesno maso na zemljiščih.
7. Odpiranje ponudb, izbor ponudnikov,
podpis pogodbe
Komisija, ki jo s sklepom imenuje župan
Občine Komenda, bo v sredo, 1. 12. 2004 ob
9. uri v prostorih Občine Komenda, Zajčeva
23, javno odprla vse v roku prispele ponudbe.
Morebitne prepozno prispele ponudbe bodo
brez odpiranja takoj vrnjene ponudnikom.
Ponudb, ki ne bodo sestavljene skladno z 9.
točko razpisa, komisija ne bo obravnavala.
Pri ustreznih ponudbah bo odločujoči faktor
za izbor ponudnika ponujena cena za kvadratni meter zemljišča.
Če bodo po mnenju komisije posamezne
ponudbe enakovredne, bo komisija te ponudnike povabila na dodatna pogajanja. Če je
eden od enakovrednih ponudnikov nosilec
obstoječe moteče dejavnosti na območju
Občine Komenda in naj bi se ta dejavnost
selila v poslovno proizvodno cono, ima ta
ponudnik prednost pred ostalimi enakovrednimi ponudniki.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če se za posamezno parcelo javi le en ponudnik. Prav tako si Občina Komenda pridrži
pravico, da za posamezno parcelo brez
dodatnih obrazložitev ne izbere nobenega
ponudnika.
Izbrani ponudniki so dolžni v desetih dneh
po pravnomočnosti sklepov o izboru z Občino
Komenda skleniti pogodbo o nakupu zemljišča.
Če po krivdi ponudnika pogodba ne bo
podpisana v roku iz prejšnjega odstavka, bo
Občina Komenda zadržala varščino, parcela
pa se bo s sklepom dodelila drugemu najugodnejšemu ponudniku oziroma prodala na
naslednjem razpisu.
8. Posebna določila
Izbrani ponudniki se bodo s kupoprodajno
pogodbo zavezali, da bodo pričeli z gradnjo
v roku treh let po podpisu te pogodbe. V
nasprotnem bo ponudnik na pisni poziv
Občine Komenda dolžan zemljišče vrniti
občini v last in posest s tem, da ima ponudnik
pravico do vračila kupnine brez obresti in
varščine. Pravica občine do vračila zemljišča
(na katerem se ni pričelo z gradnjo) ugasne,
če občina ne poda pisne zahteve za vračilo v
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roku treh mesecev po preteku triletnega
obdobja.
Če bi izbrani ponudnik zemljišče želel
prodati, ima Občina Komenda predkupno
pravico za odkup zemljišča po nakupni ceni
brez obresti. Predkupna pravica občine
ugasne z začetkom gradnje objekta.
Z oddajo ponudbe se šteje, da se ponudniki strinjajo z določili tega razpisa in so seznanjeni z vsebino lokacijskega načrta ter
pogoji gradnje na območju poslovno proizvodne cone Komenda in s tega naslova niso
upravičeni do kakršnihkoli reklamacij.
9. Razpisna
dokumentacija,
oblika
ponudbe
Obvezna sestavina ponudbe je naslednja
dokumentacija:
a) izjava o strinjanju z razpisno dokumentacijo,
b) prijavni obrazec,
c) podatki o morebitnih pravdnih postopkih,
d) ostala potrdila in dokazila (po spisku),
e) obrazec ponudbe,
f) kopija dokazila o plačilu varščine iz
1. točke razpisa,
g) morebitne dodatne pripombe ali pojasnila ponudnika,
h) izjava o sprejemu najvišje ponujene
cene (samo za prejšnje lastnike zemljišč s
predkupno pravico).
Ponudba mora biti predložena na originalnih obrazcih, ki jih je moč med uradnimi
urami dvigniti na vložišču Občine Komenda
do vključno petka, 19. 11. 2004. Občina
Komenda bo razpisni dokumentaciji priložila
informativno lokacijo poslovno proizvodne
cone in situacijo s prikazom parcel. Na Občini
Komenda po potrebi dobite tudi dodatna
pojasnila v zvezi z razpisom.
Dopolnjevanje ali korigiranje obrazcev od
»a« do »h« ni dovoljeno, komisija si pridrži
pravico do izločitve tako dopolnjenih ali korigiranih obrazcev. Morebitne pripombe mora
ponudnik navesti na posebnem obrazcu z
oznako »g«.
Razpisna dokumentacija se dan po prejemu naročila lahko pošlje ponudniku tudi po
pošti.
Občina Komenda
Št. 122/04
Ob-30668/04
Na podlagi 8. člena Pravilnika o merilih za
soﬁnanciranje izvajanja letnega programa
športa v Občini Šentilj (MUV, št. 30/03) in v
zvezi z 10. členom Zakona o športu (Ur. l. RS,
št. 22/98 in 15/03), objavlja Občina Šentilj
javni razpis
za soﬁnanciranje programov športa v
Občini Šentilj v letu 2005
I. Predmet razpisa
Občina Šentilj z Letnim programom športa
za leto 2005 zagotavlja namenska sredstva
za izvajanje športnih programov v Občini
Šentilj. Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa kot
sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
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– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov.
2. Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
– otroške športne šole,
– mladinske športne šole.
3. Športna rekreacija.
4. Kakovostni šport.
5. Vrhunski šport.
6. Šport invalidov.
7. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske in druge športne prireditve.
8. Delovanje društev in športnih zvez na
ravni lokalne skupnosti.
II. Upravičenci in pogoji za pridobitev
sredstev za soﬁnanciranje športnih programov
Pravico do soﬁnanciranja športnih programov imajo športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
in imajo sedež na območju Občine Šentilj,
zavodi za področja vzgoje in izobraževanja,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje
dejavnosti na področju športa, pod naslednjim pogoji:
– da se pravočasno prijavijo na javni razpis;
– da imajo sedež v Občini Šentilj;
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju vsaj dve leti;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo za določene športne programe
zagotovljeno redno in programsko urejeno
vadbo najmanj 30 tednov v letu;
– da imajo urejeno članstvo in evidenco o
registriranih tekmovalcih;
– da občini redno dostavljajo programe
dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa
ter druge zahtevane podatke;
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za soﬁnanciranje programov.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje
pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne
prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2005 ne bodo
upravičeni do namenskih sredstev proračuna
Občine Šentilj.
Posamezni izvajalci športnih programov
lahko s svojimi programi za proračunska
sredstva lokalne skupnosti, po posameznih
vsebinah, navedenih v točki I., kandidirajo na
razpisu le enkrat.
III. Rok in način prijave
Predlagatelji programov podajo svojo prijavo na priloženih izpolnjenih obrazcih, z
vsemi zahtevanimi prilogami. Obrazci z razpisno dokumentacijo se dobijo v času uradnih ur na sedežu Občine Šentilj, Maistrova ul.
2, Šentilj, 2212 Šentilj.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto
ali oddajo osebno na naslov: Občina Šentilj,
Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih
Goricah.
Prijava mora biti oddana v zapečateni
kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti
razviden pripis »Javni razpis – šport 2005«
– Ne odpiraj!, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.
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Prijave morajo biti predložene v vložišče
Občine Šentilj, najkasneje do 22. 12. 2004,
do 15. ure. Po tem datumu prejetih prijav,
komisija v postopku točkovanja in razdelitve
sredstev ne bo upoštevala.
IV. Vsebina prijave
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Kandidat poleg obveznega Obrazca
1, razpisne dokumentacije, izpolni glede na
vsebino programa še ustrezen obrazec za
vsak posamezen program in za vsako posamezno skupino.
Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo.
V. Informiranje kandidatov
Vse potrebne dodatne informacije, lahko
kandidati pridobijo v rednem delovnem času
pri referentu za družbene dejavnosti, Jožetu
Bračku, na sedežu Občine Šentilj.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa bodo podpisane pogodbe.
Občina Šentilj

Javne dražbe
Ob-30320/04
Na podlagi 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 Odloka o programu prodaje državnega ﬁnančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, Ljubljana, objavlja
javno dražbo nepremičnine
1. Predmet prodaje: stanovanjska stavba
in pripadajoče zemljišče v ulici Alme Vivoda
11, Piran, parc. št. 1349 – v izmeri 52 m2,
vpisana v ZKV 448, k.o. Piran-mesto.
Izklicna cena je 21,832.500 SIT.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru z Lucijanom Korva, na tel. 05/662-26-41
oziroma GSM 051/755-315, Agencija RS za
okolje, Območna pisarna Koper, Pristaniška
12, Koper.
Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko interesenti dobijo pri Urški Ilič Vidergar, tel. 01/478-44-60 ali GSM 051/335-634
ali mag. Stanislavu Zarniku, tel. 01/478-41-19
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
2. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Nepremičnina skupaj s pripadajočim
zemljiščem se odproda 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 za
100.000 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 izbrani dražitelj iz
razlogov na njegovi strani v danem roku ne
bo pristopil k podpisu pogodbe, bo ponudnik
zadržal kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene na podračun proračuna RS
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št.
01100-6300109972,
sklic
na
18 25232-7200005-2004. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na podračun proračuna
RS, št. 01100-6300109972, sklic na 18
25232-7200005-2004. Položena kavcija se
všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji: dražitelji morajo najkasneje eno uro
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne
dražbe) in predložiti (v originalu):
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba), tuj državljan oziroma tuja
pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga
institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane oziroma
pravne osebe. Kolikor takega potrdila ne
morejo pridobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe). Tuja pravna oseba mora predložiti istovrstna potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdila
za slovenske pravne osebe, kolikor pa
takega potrdila ne morejo dobiti, pa morajo
predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokade TRR;
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma fotokopijo identiﬁkacijskega
dokumenta (ﬁzične osebe);
– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo ﬁzično ali
pravno osebo;
– matično, davčno in telefonsko številko.
8. 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
in 77/03). Nadzor nad izvedbo javne dražbe
izvaja pristojna komisija.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe: dne
1. 12. 2004 ob 10. uri.
Javna dražba se bo odvijala v sejni sobi
v IV. nadstropju, na naslovu: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
10. Prodajalka si pridržuje pravico ustaviti postopek prodaje pred sklenitvijo
pogodbe.
Agencija RS za okolje
Ob-30440/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 100/00, 87/2001, 16/02
in 51/02), Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
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upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
in na podlagi posamičnega programa prodaje nepremičnin v lasti Občine Tolmin z dne
17. 7. 2004, objavljamo
javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v Žabčah
I. a) Predmet prodaje je več nezazidanih
stavbnih zemljišč (prva stavbna enota), ki
predstavljajo zaokroženo zazidljivo stavbno
enoto, na kateri je možna gradnja objekta in
jo sestavljajo parcele, kot sledi: parc. št.
157/20 stavbišče 389 m2, vl. št. 315 k.o.
Žabče, parc. št. 157/21 stavbišče 85 m2,
parc. št. 157/26 travnik 123 m2 in 157/28
travnik 35 m2, ki so vpisane v vl. št. 326 k.o.
Žabče. Vsa zemljišča so last Občine Tolmin.
b) Izklicna cena za zemljišča je:
3,146.480 SIT.
c) Varščina je: 314.648 SIT.
č) Najnižji znesek višanja je 100.000
SIT.
d) Nepremičnine niso obremenjene.
II. a) Predmet prodaje je več nezazidanih
stavbnih zemljišč (druga stavbna enota), ki
predstavljajo zaokroženo zazidljivo stavbno
enoto, na kateri je možna gradnja objekta in
jo sestavljajo parcele, kot sledi: parc. št.
157/6 travnik 237 m2, vl. št. 326 k.o. Žabče,
157/24 stavbišče 16 m2, vl. št. 315 k.o.
Žabče in 157/27 travnik 352 m2, vl. št. 326
k.o. Žabče. Vsa zemljišča so last Občine
Tolmin.
b) Izklicna cena za zemljišča je 3,012.060
SIT.
c) Varščina je 301.206 SIT.
č) Najnižji znesek višanja je 100.000
SIT.
d) Nepremičnine niso obremenjene.
III. Opis nepremičnin: po prostorskih
sestavinah družbenega plana Občine Tolmin so vse navedene nepremičnine opredeljene kot nezazidano stavbno zemljišče.
Nahajajo se na jugovzhodnem območju
naselja Žabče, med obstoječo novejšo zazidavo. Zemljišče je blago nagnjeno, ugodno
za stanovanjsko zazidavo. V neposredni
okolici je vsa komunalna infrastruktura
(dostop, voda, elektrika in telefon), ki ni
upoštevana pri določitvi izklicne cene.
IV. Način, kraj in čas dražbe: javna
dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin,
Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, v torek,
dne 30. 11. 2004 ob 9. uri za nepremičnine
pod I) in ob 10.30 za nepremičnine pod II).
V. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji:
Interesenti morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji
(dokazilo o državljanstvu t.j. osebna izkaznica ali potrdilo ali potni list, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik.
Interesenti, ki ne bodo priložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
VI. V ceno nepremičnin niso vključeni
davek na dodano vrednost po stopnji 20%
ter stroški v zvezi s prenosom lastninske
pravice, ki jih mora kupec poravnati po sklenitvi pogodbe oziroma pred vpisom lastnin-

ske pravice v zemljiško knjigo. Pred izdajo
dovoljenja za graditev mora kupec plačati
komunalni prispevek.
VII. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo
ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.
VIII. Udeleženci javne dražbe morajo
pred pričetkom javne dražbe, za stavbno
enoto, za katero so zainteresirani, plačati
varščino navedeno v tem razpisu na transakcijski račun št. 01328-0100014970 Proračun Občine Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v
kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v
roku 8 dni po končani dražbi.
IX. Plačilni pogoji:
Kupec mora plačati kupnino v denarju.
Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 8 dni po
izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine v
roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik
ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni
postopek razveljavljen in varščina zadržana.
X. Drugi pogoji:
a) Nakup nepremičnin se opravi po
sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Na javni dražbi bo uspel ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.
c) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po
zaključku dražbe.
č) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po
končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v
določenem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.
d) Prodajalec bo izročil nepremičnine v
last in posest ter predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj po plačilu celotne kupnine
in stroškov, kar kupec izkaže s pisnim potrdilom. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži prodajalec, ki vloži zemljiškoknjižni
predlog.
e) Komisija lahko s soglasjem župana
Občine Tolmin postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
f) Vsi dodatni podrobnejši podatki in
informacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave Občine Tolmin, Ulica Padlih borcev
2, Tolmin, tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri).
Ogled nepremičnin je možen po dogovoru,
vendar ne na dan dražbe.
Občina Tolmin
Št. 124/04
Ob-30453/04
Na podlagi sklepa 11. redne seje Občinskega sveta občine Radenci z dne 27. 1.
2004, sklepa 13. redne seje Občinskega
sveta občine Radenci z dne 16. 6. 2004,
Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 40. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) Občina
Radenci, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1.1
A) Zemljišče s parc. št. 372/1: travnik v
izmeri 337 m2 in njiva v izmeri 138 m2,
– zemljišče s parc. št. 372/4: njiva v
izmeri 310 m2,
– zemljišče s parc. št. 372/7: travnik v
izmeri 331 m2,
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– zemljišče s parc. št. 372/9 z nepremičninami: stanovanjska stavba v izmeri
151 m2,
– gospodarsko poslopje v izmeri 21 m2 in
dvorišče v izmeri 401 m2.
Vse pripisane vl. št. 95 k.o. Šratovci.
Stanovanjska hiša je trenutno zasedena,
prosta bo najkasneje do 8. 5. 2005. Predmet
prodaje je celota po načelu »videno kupljeno«.
B) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin je predmetne nepremičnine
ovrednotil na 11,827.806 SIT. V ceni ni zajet
20% DDV.
Izklicna cena je 11,827.806 SIT.
1.2
A) Zemljišče s parc št. 897: njiva v izmeri
4.371 m2, ki je delno komunalno opremljeno.
Pripisano vl. št. 922 k.o. Radenci.
Predmet prodaje je celota po načelu
»videno kupljeno«.
Kupec si mora sam zgraditi priključke na
komunalno infrastrukturo in urediti dovoz
(cesto) na zemljišče.
B) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin je predmetno nepremičnino
ovrednotil na 15,485.142 SIT. V ceni ni zajet
20% DDV.
Izklicna cena je 15,485.142 SIT.
1.3 Občina Radenci s prodajo nepremičnin pod točkama 1.1 in 1.2 te javne dražbe
obdrži trajno in brezplačno služnost na
obstoječih objektih komunalne infrastrukture, ki se nahajajo na teh nepremičninah.
Tako so ji po prodaji predmetnih nepremičnin dovoljena vsa dela na prodanih nepremičninah in objektih komunalne infrastrukture, nahajajočih na prodanih nepremičninah,
ki omogočajo nemoteno delovanje objektov
komunalne infrastrukture v Občini Radenci.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna. Dražbo vodi
predsednik komisije za izvedbo prodaje (v
nadaljevanju: voditelj dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je po
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Občine Radenci
št. 01300-0100012753, odprt pri Banki Slovenije s sklicno številko:
a) 00 46502-081 za nepremičnine pod
točko 1.1,
b) 00 46502-082 za nepremičnino pod
točko 1.2.
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 o registraciji, 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 pooblastilo.
Tuja pravna ali ﬁzična oseba mora v primeru vzajemnosti, 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.

Št.

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.
3. 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 in 77/03).
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Krajevne skupnosti
Radenci (»Prekmurski dom«), Zdraviliško
naselje 6, 9252 Radenci, v ponedeljek dne
29. novembra 2004 ob 9. uri za nepremičnine pod točko 1.1 in ob 10. uri za nepremičnino pod točko 1.2.
5. Sklenitev pogodbe: uspeli dražitelj
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh po zaključku javne dražbe.
Kupec mora poravnati celotno kupnino v 8
dneh po podpisu pogodbe. Če dražitelj po
svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od
nakupa, varščina pa zapade prodajalcu.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bodo kupcu nepremičnine
izročile v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
6. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino in 20% DDV Občini Radenci.
Kupec se obveže plačati tudi stroške v zvezi
s pripravo in overitvijo pogodbe (notarski
zapis), izvedbo pogodbe v zemljiški knjigi ter
morebitne druge stroške v zvezi z izvedbo
pogodbe.
7. Ustavitev postopka:
Komisija za izvedbo prodaje lahko do
sklenitve pogodbe postopek javne dražbe
ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Lokacijski informaciji in cenitveni
poročili sta na vpogled na sedežu Občine
Radenci v nadaljevanju navedenih terminih.
Dodatne informacije lahko dobite v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 10. ure in od 11.
do 13. ure na tel. 02/566-96-17 ali
051/314-475.
Občina Radenci
Št. 139/04
Ob-30482/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
41/02), 30. člena Statuta občine Ormož
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99
in 7/01), 29. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Ormož z dne 24. 7. 2003, Občina
Ormož, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270
Ormož.
II. Opis predmeta prodaje: poslovni prostor v I. nadstropju poslovno stanovanjske
stavbe na Kerenčičevem trgu 5/a v Ormožu,
na parc. št. 519/3 k.o. Ormož, v skupni
izmeri 39 m2. Poslovni prostor je oddan v
najem.
III. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnino je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke in znaša
5,247.553,40 SIT. Najnižji znesek višanja je
10.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodajna pogodba, ki mora biti skle-
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njena najkasneje v 30 dneh po zaključku
javne dražbe.
V. Način in rok plačila: kupnino kupec
poravna na transakcijski račun prodajalca:
Občina Ormož, št. 01287-0100018046, sklic
00 110999, v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo
kupnine je bistvena sestavina pravnega
posla. Če kupec ne poravna kupnine na
določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za
razdrto. Davek na promet nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v zvezi z pogodbo
bremenijo prodajalca.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek 30. 11. 2004, ob 9. uri v sejni sobi
Občine Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
ﬁzična oseba, ki se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži potrdilo o državljanstvu države
članice Evropske unije za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži ta
pooblastilo.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali kopije
overjene pri notarju.
VIII. Varščina: ponudniki morajo pred
začetkom javne dražbe vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene, na transakcijski
račun prodajalca: Občina Ormož, št.
01287-0100018046, sklic 00 110999.
IX. Vrnitev, vračunavanje in pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne
dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
X. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 30. 11. 2004
do 8. ure na naslov organizatorja, v vložišču
soba 14. Javne dražbe se lahko udeleži le
tisti, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
XI. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne stroške
dražiteljem v višini izkazanih stroškov.
XII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Zemljak, tel. 74-15-309.
Občina Ormož
Ob-30721/04
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 16. člena Statuta Občine
Črna na Koroškem (Ur. l. RS, št. 62/99,
40/01, 75/03 in 127/03) in sklepa Občinskega
sveta občine Črna na Koroškem z dne 25. 5.
2004, Občina Črna na Koroškem s sedežem
v Črni na Koroškem, Center 101, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča na par. št. 568 k. o. Žerjav
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Predmet javne dražbe je nezazidano
stavbno zemljišče na podlagi Družbenega
plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986-1990 (MUV, št. 20/86) in
Sprememb in dopolnitev dolgoročnega razvojnega plana Občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986-2000 (MUV, št. 18/90), in
sicer:
I. a) parcela par. št. 568 v izmeri
112.375 m2, vpisana pri vl. št. 122 k. o. Črna,
kjer je vknjižena družbena lastnina imetnik
pravice uporabe Občina Črna na Koroškem,
izklicna cena 5,708.650 SIT.
Za prodajo navedene parcele bo javna
dražba, dne 25. 11. 2004 s pričetkom ob 12.
uri v sejni sobi Občine Črna na Koroškem,
Center 101.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene znaša za parc. št. 568 k. o.
Žerjav 100.000 SIT.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le
izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu
za omenjeno parcelo. K vrednosti parcele,
ki bo dosežena po končani licitaciji, bo
potrebno kupcu parcele obračunati še 20%
DDV.
V izklicno ceno je vključena cena zemljišča, ki je določena z Sklepom o povprečni
gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini
Črna na Koroškem za leto 2004 (Ur. l. RS,
št. 43/04).
II. Varščino je potrebno plačati pred javno
dražbo na transakcijski račun Občine Črna
na Koroškem 01216-0100010176, celotno
preostalo kupnino pa mora dražitelj plačati v
8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Varščina za nakup ene izmed parcel
znaša 10% od vrednosti parcele.
III. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe.
Varščina se uspelemu dražitelju vračuna
v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne
brez obresti najkasneje v osmih dneh po
javni dražbi.
Z dokazilom o plačani varščini lahko dražitelj nastopa pri nakupu parcele za katero
je plačal varščino.
V primeru, da dražitelj z nakupom uspe,
se varščina, ki je bila plačana, vračuna v
kupnino.
IV. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni, iz katerega bo razvidno, da imajo sedež
na območju Republike Slovenije in ﬁzične
osebe s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za
licitiranje.
V. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku dražbe. Če dražitelj po svoji krivdi
pogodbe ne podpiše v postavljenem roku,
se šteje, da je odstopil od nakupa, varščina
pa zapade prodajalcu. Plačilo kupnine je
bistveni element pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine se pogodba šteje
za razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, stroške overitve, takse)
nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine ter poravnavi
vseh ostalih stroškov v povezavi z zemljiškoknjižnim prenosom, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo
pa bo podan zemljiškoknjižni predlog.
Občina Črna na Koroškem
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Ob-30716/04
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Krškem, opr. št.
St 6/98-233 z dne 5. 11. 2004, stečajni upravitelj stečajnega dolžnika Prevoz Brežice, d.d., v
stečaju, Milavčeva 42, Brežice, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin stečajnega dolžnika Prevoz Brežice, d.d., v stečaju, Milavčeva 42, Brežice.
I. Predmet prodaje so zemljišča in objekti
na teh zemljiščih:
1. objekt nekdanjih tehničnih pregledov,
poslovna stavba – uprava, stare delavnice,
mizarska delavnica, kovačnica in lakirnica,
avtomehanična delavnica, skladiščno – servisna hala in vratarnica, ki stojijo na parc. št.
663/8 travnik 766 m2, vpisana v vl. št. 256
k.o. Črnc, 664/1 dvorišče 1650 m2, stavba
340 m2, parc. št. 664/3 dvorišče 753 m2, vpisani v vl. št. 149 k.o. Črnc, parc. št. 665/2
dvorišče 2947 m2, poslovna stavba 355 m2,
poslovna stavba 309 m2, poslovna stavba
203 m2, poslovna stavba 159 m2, gospodarsko poslopje 29 m2, vpisana v vl. št. 219 k.o.
Črnc, parc. št. 666/7 dvorišče 1671 m2,
stavba 148 m2, stavba 21 m2, vpisana v vl.
št. 256 k.o. Črnc, parc. št. 665/3 stavba
280 m2, dvorišče 263 m2, parc. št. 663/9
zelenica 2323 m2, vpisani v vl. št. 381 k.o.
Črnc, po izklicni ceni 152,002.041 SIT. Varščina znaša 10% izklicne cene.
Nepremičnine bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v petek dne 3. 12. 2004 ob 14.
uri, na Okrožnem sodišču v Krškem, CKŽ
12, Krško, v razpravni dvorani št. V/II.
II. Pogoji prodaje na javni dražbi
1. Nepremičnine pod tč. I/1 so na prodaj
v kompletu in po načelu »videno – kupljeno«.
2. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije ter ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije, s tem da
predložijo potrdilo o državljanstvu ter dokazilo o plačilu varščine. Kupci ne morejo biti
ﬁzične osebe, določene v 153. členu
ZPPSL.
3. Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, ﬁzična oseba pa se izkaže z osebnim
dokumentom. Zakoniti zastopnik pravne
osebe se izkaže z izpiskom iz sodnega registra.
4. Pred javno dražbo mora vsak ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne
cene in jo nakazati na transakcijski račun
stečajnega dolžnika št.: 02373-0051158409
pri NLB d.d., s pripisom namena nakazila
»plačilo varščine za javno dražbo«.
5. S plačilom varščine vsak ponudnik
tudi edini, sprejme obveznost, da pristopi k
dražbi. V primeru odstopa ponudnika od
javne dražbe, že vplačana varščina zapade
v korist stečajne mase.
6. Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v 8 dneh, po končani
javni dražbi brez obresti.
7. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti prodajno pogodbo najpozneje v 15
dneh po končani javni dražbi. Rok za plačilo
kupnine je 3 mesece od podpisa pogodbe.
Kupec je v 15 dneh po podpisu pogodbe
dolžan predložiti brezpogojno nepreklicno
garancijo slovenske banke na prvi poziv za
zagotovitev zavarovanja plačila kupnine z
veljavnostjo še 30 dni po izteku roka za pla-

čilo kupnine. Če je v pogodbi dogovorjen rok
plačila do 15 dni, zavarovanje plačila kupnine ni potrebno.
8. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino
pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstajajo dejstva in okoliščine iz 153. člena ZPPSL ali predložiti izjavo,
z overjenimi podpisi pri notarju, s katero pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjavi,
da ne obstajajo dejstva in okoliščine iz 153.
člena ZPPSL.
9. Davek na promet nepremičnin in druge
dajatve ter stroške v zvezi s prenosom lastništva na ime kupca plača kupec. Kupljene
stvari bodo kupcu izročene v last in posest
po plačilu celotne kupnine.
10. Ogled nepremičnin in cenilnih mnenj
je mogoč po objavi tega oglasa vsak delovni
dan po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem Dušanom Dornikom na tel.
07/49-03-640.
Prevoz Brežice d.d. v stečaju
stečajni upravitelj Dušan Dornik

Razpisi delovnih
mest
Št. 515/04
Ob-30295/04
Na podlagi 56. 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) Služba Vlade RS za
evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana,
objavlja natečaj za zaposlitev:
I. Svetovalca/svetovalke v Sektorju za
pravo EU za določen čas 12 mesecev
(nadomeščanje delavke na porodniškem
dopustu).
1. Izbranemu kandidatu/ki se bodo, v
skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona
o javnih uslužbencih, pravice in obveznosti
določile glede na uradniški naziv svetovalec/ka II.
2. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj univerzitetno
izobrazbo smeri: univerzitetni/a diplomirani/a pravnik/ca;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni;
– imeti morajo najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj v delovnem razmerju.
3. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke:
– z dobrim splošnim poznavanjem prava
EU, ki se bo preverjalo s preizkusom znanja;
– z delovnimi izkušnjami na področju
prava EU;
– ki so se dodatno izobraževali/e na
področju prava EU (na primer: specializacija
ali magisterij s področja prava EU);
– z znanjem francoskega in/ali nemškega jezika;
– z znanjem drugih uradnih jezikov EU.
II. Svetovalca/svetovalke v Sektorju
za razvrščanje, objavo in spremljanje
harmonizacije.
1. Delo se lahko opravlja v nazivih: svetovalec/ka III, svetovalec/ka II, svetovalec/ka I.
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2. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo smeri: diplomirani/a upravni/a
organizator/ka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni/e na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni;
– imeti morajo najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj v delovnem razmerju;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave.
3. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke:
– z dobrim poznavanjem delovanja institucij EU, s poudarkom na postopkih odločanja v institucijah EU;
– s poznavanjem računalniških programov Lotus Notes, Word, Excel, Access;
– s poznavanjem zbirk podatkov Celex,
Euroterm, Eurovoc, Eurolex;
– z dobrim poznavanjem delovanja
državne uprave;
– z znanjem francoskega jezika;
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
III. Pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave v Sektorju za razvrščanje,
objavo in spremljanje harmonizacije.
1. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni/e diplomirani/e
politologi/nje;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni/e na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni.
2. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– s poznavanjem računalniških programov Word, Excel, Access in Oracle;
– s strokovnim znanjem upravljanja z
elektronskimi zbirkami podatkov pravnih
predpisov Evropske unije in Republike Slovenije;
– s poznavanjem zbirk podatkov Celex,
Pre-Lex in EUR-lex;
– z znanjem francoskega jezika;
– z znanjem drugih jezikov držav članic
EU;
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
4. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati/ke pod točko II, III:
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
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obsojen na nepogojno kazen v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji točki,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi (diplome, pridobljene v RS ali nostriﬁcirane tuje diplome),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba (kandidati za delovno mesto pod II),
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kandidati za
delovno mesto pod II),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili, iz katerih so razvidna znanja in sposobnosti navedena v
točkah II-3 in III-2.
5. Kandidati/ke, ki kandidirajo za delovno
mesto pod točko I, priložijo naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi (diplome, pridobljene v RS ali nostriﬁcirane tuje diplome),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili, iz katerih so razvidna znanja in sposobnosti navedena v
točki I – 3.
Kraj opravljanja dela je za vsa razpisana
delovna mesta je v Ljubljani, Šubičeva 11.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto, za katerega se zahteva
opravljen državni izpit iz javne uprave (pod
točko II) kandidirajo tudi osebe, ki le-tega
nimajo opravljenega, pod pogojem, da bodo
v primeru izbire na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: 10
dni od dneva objave na naslov: Služba
Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11,
Ljubljana, z označbo »Natečaj za zasedbo
delovnega mesta – s pripisom delovnega
mesta«.
7. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za prijavo
na natečaj.
O izbiri na razpisani delovni mesti pod
točko II in III bo izbranima kandidatoma/kama izdana upravna odločba, drugim
kandidatom/kam pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani/e. Z izbranim kandidatom/ko
za delovno mesto pod II bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom, z izbranim/o kandidatom/ko
pod točko III pa za določen čas 10 mesecev
s polnim delovnim časom.
Z izbranim kandidatom/ko za delovno
mesto pod točko I bomo sklenili pogodbo o
zaposlitvi za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom (nadomeščanje
delavke na porodniškem dopustu).
8. Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan na tel. 01/478-24-83
od 10. do 11. ure.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Št. 75/04
Ob-30316/04
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče, objavlja v skladu z 58. členom
ZJU javni natečaj za prosto delovno mesto
direktorja občinske uprave.
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Delovno mesto je uradniško delovno
mesto z mandatno dobo pet let. Javni uslužbenec bo te naloge izvajal v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji za opravljanje dela:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
K prijavi za zasedbo delovnega mesta je
potrebno priložiti:
– dokazilo o izobrazbi, o opravljenem
državnem izpitu in strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o delovnih izkušnjah ali fotokopijo delovne knjižice,
– dokazilo o državljanstvu,
– dokazilo, da kandidat ni bil obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– dokazilo, da kandidat ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev.
Delovne naloge:
– vodenje občinske uprave,
– odločanje v upravnih postopkih na I.
stopnji,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnih nalog na različnih delovnih področjih.
Kolikor izbrani kandidat nima državnega
izpita iz javne uprave, mora le-tega opraviti
v enem letu po imenovanju v naziv.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas petih let s polnim delovnim časom.
Pisne prijave pošljite v osmih dneh od
objave v Uradnem listu RS in na Zavodu za
zaposlovanje na naslov: Občina Moravče,
Trg svobode 4, 1251 Moravče, s pripisom:
»Javni natečaj za direktorja občinske uprave
– ne odpiraj«.
Kandidata bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po izbiri.
Morebitne dodatne informacije dobite pri
Sonji Vraz po tel. 01/723-12-29.
Občina Moravče
Št. 10/2-2004
Ob-30317/04
Vodja Okrožnega državnega tožilstva v
Ljubljani na podlagi prvega odstavka 56.
člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l.
RS, št. 14/03), 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) ter določb
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04) objavlja javni natečaj za 1 prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka – strokovni sodelavec/ka.
Za delovno mesto višjega pravosodnega
svetovalca-strokovnega sodelavca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: višji
pravosodni svetovalec III, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec
I.
Izbrani kandidat/ka bo naloge izvrševal/a
v nazivu višji pravosodni svetovalec III na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
Slovenska cesta št. 41, Ljubljana.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
okrožni državni tožilec, priprava strokovne
podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve in obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne
prakse in strokovne literature,
– pripravljanje osnutkov poročil, analiz in
informacij po usmeritvah tožilca,
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– sprejemanje na zapisnik ovadb ter drugih vlog pod vodstvom in po naročilu tožilca
in opravljanje drugih opravil v okviru dežurne
službe,
– opravljanje potrebnih opravil v zvezi z
opuščanjem kazenskega pregona ter
– opravljanje drugih strokovnih del in
nalog po odredbi vodje tožilstva ali tožilca.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02) ter pogojev določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega jezika ter
– poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatoma/kandidatko
bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– 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,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz pete in šeste alinee prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev ter da ni v
kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v peti alinei prejšnjega
odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od
dneva objave na naslov: Okrožno državno
tožilstvo v Ljubljani, Slovenska cesta št. 41,
Ljubljana ali na elektronski naslov: odt.lj@dtrs.si Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 01/252-85-00
(Urad Okrožnega državnega tožilstva v
Ljubljani).
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Ob-30435/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), Občina Grosuplje
objavlja javni natečaj za prosto pripravniško
mesto za osebo, ki bo prvič začela opravljati
delo:
pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave,
v občinski upravi – uradu za prostor.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
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kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba geodetske
smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne
smejo biti obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidatov pričakujemo znanje računalniških aplikacij in morebitnih drugih strokovnih znanj.
K pisni prijavi mora kandidat/ka priložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata(ke) ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat(ka) bo delo opravljal kot
pripravnik(ca) za določen čas 10 mesecev v
prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta
– 2.
Kandidati naj pisno prijavo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih
dneh od dneva te objave, na naslov: Občina
Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje – s pripisom »javni natečaj – pripravnik«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po opravljenem
natečajnem postopku. Z izbranim kandidatom(ko) bo sklenjena pogodba o zaposlitvi
za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 01/78-88-756 (Mojca
Lovšin).
Občina Grosuplje
Su 010603/04-2
Ob-30456/04
Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva 7,
2250 Ptuj, objavlja javni natečaj za prosti
uradniški delovni mesti:
1. Pravosodni
svetnik
(sekretar
sodišča) – 1 delovno mesto za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu pravosodni svetnik II in
pravosodni svetnik I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni svetnik II.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče na Ptuju, Krempljeva 7, Ptuj.
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 diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– 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 pristojno krajevno sodišče)
2. Svetnik v pravosodju (vodja skupne
ﬁnančno računovodske službe) – 1 delovno mesto za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetnik v pravosodju II.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave in izpit iz
sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
V naziv se lahko imenuje posameznik, ki
nima opravljenega državnega izpita iz javne
uprave in izpita iz sodnega reda, pod pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv, sicer se imenovanje v naziv razveljavi.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče na Ptuju, Krempljeva 7, Ptuj.
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 diplome,
– fotokopijo osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz sodnega reda,
– 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 pristojno krajevno 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 na Ptuju, Krempljeva 7, 2250 Ptuj z
oznako »za javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča na Ptuju, tel. 02/748-08-23.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 110-7030
Ob-30457/04
Za delo v izvedenskih organih Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
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venije objavlja razpis za izvedence medicinske stroke za invalidsko komisijo I. stopnje
pri Območni enoti Koper, Pristaniška ulica
12, Koper:
specialista dermatovenerologa.
Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist z veljavno licenco Zdravniške
zbornice Slovenije z najmanj štiriletnimi
delovnimi izkušnjami v svoji specialistični
dejavnosti, ki je praviloma v rednem delovnem razmerju ali je samozaposlen.
Izbrani izvedenec, ki bo imenovan za štiri
leta, bo kot član senata ali predsednik
senata invalidske komisije ali kot zdravnik
posameznik izdeloval izvedenska mnenja
po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Na podlagi določil Pravilnika o
organizaciji in načinu delovanja invalidskih
komisij ter drugih izvedenskih organov
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo delo opravljal po pogodbi
in praviloma v popoldanskem času.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah v
8 dneh na naslov: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna
enota Koper, Pristaniška ulica 12, 6000
Koper.
O imenovanju oziroma neimenovanju
bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po
sklepu pristojnega organa.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-30458/04
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za
prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto:
paznik, pooblaščena uradna oseba
(en kandidat), ki se opravlja v nazivih
paznik III, paznik II in paznik I.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
Zakonom o delovnih razmerji (Ur. l. RS, št.
42/02) in Zakonom o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), morajo kandidati
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– srednja izobrazba splošne, tehnične
oziroma druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– moški,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– vozniški izpit B kategorije,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– nekaznovanost.
Delo se bo opravljalo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova
5, 1000 Ljubljana in na terenu. Delo se
opravlja v turnusu.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in
poskusnim delom treh mesecev.
V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02), lahko za
delovna mesta kandidirajo tudi osebe,
katere nimajo opravljenega strokovnega
upravnega izpita 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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o zaključku srednje
šole,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,

Št.

– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopije potrdila o opravljenih izpitih
(če jih kandidat ima),
– izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti
in dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
se preizkusi na podlagi pisne izjave kandidata.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili in opisom delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi na
naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana s pripisom za »Javni natečaj«.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenost kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne
pogoje, z osebnim razgovorom in psihološkim testiranjem.
Izbrani kandidat bo moral predložiti tudi:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v 15 dneh po opravljenem postopku.
Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 01/300-55-64.
Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij,
Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana
Su 010602/2004
Ob-30459/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji svetovalec v pravosodju (vodja
kadrovske službe) – 1 delovno mesto za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: višji svetovalec v pravosodju III, višji svetovalec v pravosodju II in
višji svetovalec v pravosodju I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec v pravosodju III.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave in izpita iz Sodnega reda, pod
pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v
1 letu od imenovanja v naziv, sicer se imenovanje v naziv razveljavi.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz Sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
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– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
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.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21,
9000 Murska Sobota.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrožno sodišče
v Murski Soboti, Urad predsednice (javni
natečaj), Slomškova 21, 9000 Murska
Sobota.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri sekretarki Okrožnega
sodišča v Murski Soboti, tel. 02/521-13-64.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Ob-30460/04
Politehnika Nova Gorica objavlja delovno
mesto:
vodja Centra za kriptograﬁjo in računalniško varnost.
Kandidati/kandidatke morajo poleg z
zakonom določenih splošnih pogojev za
vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– doktorat znanosti s področja matematike ali računalništva,
– izpolnjevati pogoje za nosilca raziskovalnih projektov,
– sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
– pet let delovnih izkušenj.
Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter
znanstveno in strokovno bibliograﬁjo v pisni
in elektronski obliki.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/kandidatke v roku 15
dni po objavi pošljejo na naslov: Politehnika
Nova Gorica, Vipavska cesta 13, p.p. 301,
5000 Nova Gorica.
Politehnika Nova Gorica
Št. 121-37/2004
Ob-30484/04
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
109. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02), direktor Kadrovske službe Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Kadrovski službi Vlade Republike Slovenije.
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 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;
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– poznati morajo osnovne principe zaposlovanja v državnih organih.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila 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, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee;
– izjava prijavljenega kandidata o pridobljenih izkušnjah na področju zaposlovanja
v državnih organih.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi 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 Ministrstva za pravosodje in krajevno pristojnega
sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Kadrovske službe Vlade Republike
Slovenije, v Ljubljani, Erjavčeva 15.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS in objave na Zavodu za
zaposlovanje. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri. O
izbiri pripravnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani ali da niso bili uvrščeni v izbirni
postopek.
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 oseba Rastko Rafael
Kozlevčar, tel. 01/478-16-38, zaposlen v
Kadrovski službi Vlade Republike Slovenije,
Erjavčeva 15, v Ljubljani.
Kadrovska služba
Vlade Republike Slovenije
Ob-30485/04
Na podlagi 44.b in 44.c člena statuta
Doma upokojencev Jožeta Primožiča
Miklavža Idrija, Svet zavoda razpisuje
delovno mesto
strokovnega vodje zavoda.
Za strokovnega vodjo zavoda je lahko
imenovan kdor poleg splošnih pogojev, ki so
določeni z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– da ima končano VII. ali VI. stopnjo strokovne izobrazbe, v skladu z 69. členom in
56. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 36/04);
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit za dela na
področju socialnega varstva po Zakonu o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04),
– željena so dodatna znanja s področja
gerontologije in psihogeriatrije.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Izbranega kandidata bo izbral in imenoval Svet zavoda po predhodnem mnenju
Strokovnega sveta zavoda za določen čas
– mandatno obdobje 5 let s polovičnim delovnim časom.
Pismene vloge z zahtevanimi dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti
poslane po pošti ali oddane v tajništvu
zavoda, najpozneje v 8 dneh po objavljenem razpisu, v zaprti kuverti na naslov: Svet
Doma upokojencev Jožeta Primožiča
Miklavža Idrija, Arkova ulica 4, 5280 Idrija, z
navedbo »Prijava na razpis«.
Svet doma upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža Idrija
Su 01/2004
Ob-30486/04
Okrajno sodišče v Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000 Koper, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
svetovalec v pravosodju / svetovalka
v pravosodju.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur na
teden ter s poskusno dobo v trajanju treh
mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec v pravosodju
III, svetovalec v pravosodju II in svetovalec
v pravosodju I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– visoka izobrazba upravne, pravne ali
družboslovne, tehnične ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj osem mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome o zaključenem izobraževanju,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Kopru

Su 0106/2004
Ob-30487/04
Okrajno sodišče v Piranu, Urad predsednice, Tartinijev trg 1, 6330 Piran, objavlja
javni natečaj za prosta uradniška delovna
mesta:
višji pravosodni sodelavec/višja pravosodna sodelavka
– eno prosto delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno razmerje bomo sklenili s skrajšanim delovnim časom 20 ur na teden ter s
poskusno dobo v trajanju dveh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, 6330
Piran.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni sodelavec III, višji pravosodni sodelavec II in višji
pravosodni sodelavec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– višja izobrazba upravne, naravoslovne
ali družboslovne smeri,
– najmanj osem mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni izpit (strokovni
upravni izpit) in izpit iz Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo o zaključenem šolanju,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu in izpitu iz Sodnega reda,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče v
Piranu, Urad predsednice (za javni natečaj),
Tartinijev trg 1, 6330 Piran. Elektronski naslov
za prijavo je: mira.perger@sodisce.si.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Piranu
Ob-30488/04
Na podlagi četrte alinee 56. člena in
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02) predstojnik Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta
direktorja Občinske uprave občine
Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Delovno mesto direktorja občinske
uprave je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Delovno razmerje za prosto delovno
mesto bo sklenjeno za določen čas (pet let)
s 6-mesečnim poskusnim delom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati tudi pogoje iz 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih ter ostale
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– usposobljenost za delo z osnovami
računalništva,
– vozniški izpit B kategorije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen
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:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopija potrdila o strokovni usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevnega pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, za dobo
pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, z označbo »za javni natečaj – direktor
Občinske uprave občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah«. Rok za prijavo je 8 dni in
začne teči naslednji dan po objavi javnega
natečaja.
O izbranem kandidatu bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v roku 10 dni od dneva te objave.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločb o izbiri in po uspešno opravljeni
poskusni dobi sklenili pogodbo o zaposlitvi
za dobo pet let s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/757-95-30.
Občina Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Št. 181-414/2003
Ob-30489/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,

Št.

tel. 01/478-33-11, faks 01/433-10-31 objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
podsekretarja/-ko
na
področju
turizma.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v
nazivu podsekretar/-ka. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu
podsekretar/-ka in sekretar/-ka.
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
družboslovne ali naravoslovne smeri,
– najmanj osem let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki imajo delovne izkušnje in znanja z
vodenjem projektov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za
zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat/ka ima;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo, da niste v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/-a na
Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana.
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v letu dni od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/-kam prednost pri izboru, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc ali na podlagi razgovora s
kandidati/-kami.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave z
zahtevanimi dokazili pošljete v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5.
Kandidate/-ke bomo o izboru pisno obvestili v 15 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/478-32-11.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 212-30/2004
Ob-30514/04
Republika Slovenija, Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana objavlja prosto strokovno-tehnično
delovno mesto
analitik IV v Sektorju za statistiko cen
in satelitske račune, v Oddelku za cene
življenjskih potrebščin.
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Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
za zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba ekonomske
ali upravne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje angleškega jezika,
– znanje uporabe računalniških programov,
– dvomesečno poskusno delo.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom, priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z
dvomesečnim poskusnim delom in polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v
poslovnih prostorih Statističnega urada
Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana. Delo bo opravljal v Sektorju za statistiko cen in satelitske račune, v
Oddelku za cene življenjskih potrebščin na
področju spremljanja cen v Ljubljani. Delo je
pretežno terensko.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 212-30/2004.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– s poznavanjem mesta in področja
dela;
– z organizacijskimi in komunikacijskimi
sposobnosti;
– z višjo stopnjo znanja angleškega
jezika;
– z veseljem do dela na terenu.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri Emi
Mišič, na tel. 01/24-15-172.
V besedilu javne objave uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljani kot nevtralni za ženske
in moške.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 212-29/2004
Ob-30515/04
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
višji referent/višja referentka
v Sektorju za statistiko cen in satelitske
račune, v Oddelku za cene življenjskih
potrebščin.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
višji referent III, višji referent II in višji referent I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/-ke za zasedbo delovnega
mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– 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;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/-ke za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske ali upravne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit.
Kandidat/-ka, ki nima opravljanega
državnega izpita iz javne uprave, mora ta
pogoj izpolniti v letu dni po imenovanju v
naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za
zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, če ga kandidat/-ka
ima;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata/-ke ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo po
dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim
delom.
Delo bo opravljal/-a v Sektorju za statistiko cen in satelitske račune, v Oddelku za
cene življenjskih potrebščin na področju
organizacije, zbiranja in kontrole različnih
podatkov o cenah.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo delo opravljal/a v poslovnih prostorih Statističnega urada
Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh
po objavi, na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 212-29/2004.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov/-k presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati/-kami ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega/-kinega znanja, kolikor bo to
potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke:
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– s poznavanjem in izkušnjami s področja cen;
– z organizacijskimi in komunikacijskimi
sposobnosti;
– z višjo stopnjo znanja angleškega
jezika.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Emi
MIšič na tel. 01/241-51-72.
Statistični urad Republike Slovenije
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Št. 12-3/2004/1
Ob-30799/04
Center Vlade Republike Slovenije za
informatiko objavlja prosto delovno mesto:
svetovalec v Sektorju razvoja informacijskih sistemov.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec II in I. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
računalništva, elektrotehnike ali organizacijske informatike;
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj, če ima kandidat visoko strokovno
izobrazbo oziroma 8 mesecev, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje enega svetovnega jezika;
– poznavanje in uporaba pisarniških orodij (MS Ofﬁce);
– poznavanje operacijskih sistemov Microsoft in Lotus (Domino in Notes).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
univerzitetno izobrazbo ter z naslednjimi
izkušnjami:
– podpora uporabnikom v državni upravi,
– koordinacija del z več različnimi subjekti (uporabniki, izvajalci),
– upravljanje dokumentnih baz Lotus
Notes,
– modeliranje programskih rešitev,
– administracija strežnikov na Domino
platformi,
– poznavanje predpisov z delovnega
področja državne uprave.
Delo na delovnem mestu obsega predvsem: sodelovanje pri strokovnem delu javnih razpisov ITkt, vodenje in izvajanje modeliranja in uvajanja uporabniških programskim
paketov, pomoč pri pripravi speciﬁčnih programskih rešitev za vodenje postopkov v
državni upravi, pomoč pri uvajanju programskim rešitev, koordinacija izvajanja aktivnosti na speciﬁčnih področjih dela, pomoč pri
pripravi predpisov in drugih zahtevnejših
gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na Langusovi ulici 4, Ljubljana.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanjih, priložiti še
naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče),
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, lahko kandidat predloži tudi
naknadno.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija

bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi in z ustnim razgovorom s
kandidatom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Center
Vlade RS za informatiko, Langusova ulica 4,
1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite po tel.
01/478-85-66 (S. Bole) in 01/478-85-62 (S.
Izlakar).
Center Vlade Republike Slovenije
za informatiko
Št. 111-119/04-0515
Ob-30800/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-118/04-0515
Ob-30801/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena v zvezi s petim
odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Mariboru.
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
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem 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
Št. 111-120/04-0515
Ob-30802/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 713-1/2004/365

Ob-30490/04

Popravek
V javnemu vabilu k nakupu nepremičnin, in sicer zemljišč parc. št. 324/1 v izmeri
673 m2 k.o. Šentvid, parc. št. 565/5 v izmeri
256 m2 k.o. Paka, parc. št. 676/2 v izmeri
1758 m2 k.o. Petrovče in k oddaji nepremičnine parc. št. 721/3 v izmeri 471 m2 k.o.
Črnova po metodi javne ponudbe, ki je bilo
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 114 z dne
22. 10. 2004, Ob-28016/04 se popravita 9.
in 11. točka tako, da se pravilno glasita:
9. Rok za predložitev ponudb: ponudbe
je potrebno predložiti do 19. 11. 2004, najkasneje do 10. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana, skrbnica
Majda Pachole – Skubic, univ. dipl. prav.,
s pripisom »Ne odpiraj! Ponudba za nakup
nepremičnin«.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 11. 2004
ob 11. uri na naslovu Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – ﬁzične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotograﬁjo,
katerega je izdal državni organ.
Direkcija RS za ceste
Št. 713-1/2004/365

Ob-30491/04

Popravek
V javnemu vabilu k nakupu premičnin, in
sicer rabljenih vozil Direkcije RS za ceste po
metodi javne ponudbe, ki je bilo objavljeno
v Uradnem listu RS, št. 114 z dne 22. 10.
2004, Ob-28017/04, se popravita prva alinea 6. točke in 9. točka tako, da se pravilno
glasita:
6. – ponudnik lahko odda ponudbo za
posamezno vozilo ali ponudbo za več vozil; (v primeru, da ponudnik odda ponudbo za več vozil, mora biti za vsako vozilo
posebej navedena ponudbena cena).
9. Rok za predložitev ponudb: ponudbe je
potrebno predložiti do vključno 18. 11. 2004.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana, skrbnica
Majda Pachole – Skubic, univ. dipl. prav., s
pripisom »Ne odpiraj! Ponudba za nakup
rabljenih avtomobilov«.
Direkcija RS za ceste
Ob-30685/04
Popravek
Inženirska zbornica Slovenije objavlja
popravek objave št. 77/2003, objavljene v
Uradnem listu RS, št. 97/2003 kot sledi:

Št.

Inženirska zbornica Slovenije objavlja
vpis inženirja v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS kot sledi:
Branimir Strniša, inž. grad., G-2163.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 247
Ob-30265/04
Republika Slovenija, Vlada RS, po pooblastilu Geološki zavod Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Dimičeva 14 in Minervo d.d.
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Dimičeva
14, v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03),
ponovno objavljata
prodajo nepremičnine z zbiranjem
pisnih ponudb
I. Predmet prodaje je:
– poslovni prostor št. 3a v 1. nadstropju
poslovno-stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri 364,78 m2,
ki je v zemljiški knjigi Okrajnega zemljišča v
Ljubljani vpisan v podvložek št. 2667/216,
k.o. Bežigrad;
– poslovni prostor št. 3b v 1. nadstropju
poslovno-stanovanjske stavbe v Ljubljani,
Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri 69,30 m2,
ki je v zemljiški knjigi Okrajnega zemljišča v
Ljubljani vpisan v podvložek št. 2667/217,
k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 4 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/223, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 5 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/224, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 6 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/225, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 7 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
11,06 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/226, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 8 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
11,06 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/227, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 9 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
11,06 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/228, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 10 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/229, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 11 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/230, k.o. Bežigrad;
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– parkirno mesto št. 12 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/231, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 13 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/232, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 14 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/233, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 15 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
12,58 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/234, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 16 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
11,06 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/235, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 17 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
11,06 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/236, k.o. Bežigrad;
– parkirno mesto št. 18 na ploščadi
1. nadstropja poslovno-stanovanjske stavbe
v Ljubljani, Linhartova 1,3,5,7 in 11 v izmeri
11,06 m2, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega
zemljišča v Ljubljani vpisan v podvložek št.
2667/237 k.o. Bežigrad.
Izklicna cena za poslovne prostore je
1.020 EUR/m2, izklicna cena za posamezno parkirno mesto je 5.000 EUR, kar skupaj
znaša 517.864 EUR (po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave).
Nepremičnine se prodajajo kot celota.
II. Pogoji dajanja pisnih ponudb:
Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno
ali osebno vročiti na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana,
v zapečateni kuverti z oznako »Ponudba
– Plava laguna«.
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
26. 11. 2004. Vsak ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti
varščino v višini 10% od izklicne cene na
račun proračuna RS št. 01100-6300109972
sklic na št. 18 33111-7141998 pred potekom
roka za zbiranje ponudb z navedbo »varščina za pisno ponudbo – Plava laguna«.
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Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, drugim ponudnikom pa
brez obresti vrnjena v roku 5 dni po izbiri
najboljšega ponudnika.
Javno odpiranje pisnih ponudb bo dne
29. 11. 2004 ob 10. uri v prostorih Geološkega zavoda Slovenije, Dimičeva 14,
Ljubljana.
Prodajalca na podlagi tega zbiranja ponudb nista zavezana k sklenitvi pogodbe o
prodaji poslovnega prostora in parkirišč, ki
so predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pravnega posla ustavita.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki pri odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni 5 dni po odpiranju
ponudb. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa
tisti, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne
kupnine.
Kupoprodajna pogodba bo sklenjena v
15 dneh po odpiranju pisnih ponudb, rok
za plačilo kupnine pa je 8 dni od sklenitve
pogodbe.
Izročitev in prenos nepremičnine se opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
Davek na promet z nepremičninami,
stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventualne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice plača kupec.
Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Geološki
zavod Slovenije, Dimičeva 14, Ljubljana, tel.
01/280-97-08, kontaktna oseba: mag. Milan
Bidovec in Minervo d.d. Ljubljana, Dimičeva
14, Ljubljana, tel. 01/436-75-42, kontaktna
oseba: Jože Valenčič. Ogled nepremičnin
je mogoč po dogovoru.
Republika Slovenija, Vlada RS,
po pooblastilu:
Geološki zavod Slovenije
Minervo d.d. Ljubljana
Št. 1713-03/300-04/2004
Ob-30428/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter na podlagi
Odloka o programu prodaje državnega ﬁnančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) objavlja
javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer rabljenih
prevoznih sredstev ministrstva za
notranje zadeve, po metodi javne
ponudbe
1. Predmet prodaje:
Premičnine, in sicer rabljena prevozna
sredstva naročnika (vozila, motorna kolesa, prikolice, avtomaterial), skupno število
enot: 180. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije
javne ponudbe.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh
enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave.
2. Izklicna cena: izklicna cena za vse
navedene premičnine, ki so predmet javne
prodaje, znaša skupaj 14,390.400 SIT, kar
je poštena tržna vrednost premestitev (odstranitev), ugotovljena po uradni cenitvi.
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3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na premičninah.
5. Kavcija: ponudniki morajo pred oddajo
ponudb vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: način plačila:
virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17116-2990008-30000404.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– možen je samo odkup vseh enot skupaj,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajne pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 15 dni
od sklenitve kupoprodajnih pogodb, vendar
ne pred plačilom celotne kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku
10 dni od roka za predložitev ponudb,
– davek na promet rabljenih motornih
vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva
in notarsko overitvijo ter morebitne druge
dajatve pogodbe plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
7. Dokumentacija:
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne
javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu RS do roka za oddajo ponudb, med
10. do 12. uro, razen dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na naslednjem naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Skupne službe, Sekcija
za ﬁnančne in materialno-tehnične zadeve,
Vodovodna 93a. Kontaktna oseba: Franci
Podgrajšek, tel. 01/472-56-63.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 1.000 SIT, način plačila: virmansko.

Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna
številka:
28
17116-2401002-30000404.
8. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen
dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na
Vodovodni 93a v Ljubljani, po predhodnem
dogovoru s kontaktno osebo iz predhodne
točke te objave.
9. Predložitev ponudb:
Rok za predložitev ponudb: ponudbe je
potrebno predložiti do vključno 29. 11. 2004.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 10. 11.
2004.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 11.
2004 ob 11.30, na naslovu: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, Kotnikova 8, 1000
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – ﬁzične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotograﬁjo,
katerega je izdal državni organ.
Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1713-03/350-2/2003
Ob-30455/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter na podlagi
Odloka o programu prodaje državnega ﬁnančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremičnin, in sicer
kompleksa bivše Stražnice Ceršak, po
metodi javne ponudbe
1. Predmet prodaje
Nepremičnine, in sicer kompleks bivše
stražnice Ceršak, ki obsega parc. št. 1531/2,
v naravi pašnik v izmeri 400 m2, parc. št.
294/3 – v naravi stanovanjsko poslovna
stavba v izmeri 167 m2 in parc. št. 385 – v
naravi stanovanjska gospodarska poslopja
v izmeri 15 m2, 11 m2, 15 m2, 3 m2 in 34 m2,
dvorišče v izmeri 4714 m2 ter igrišče v izmeri 349 m2, vpisane v zk. vl. št. 552, k.o.
Ceršak.
Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec
Ministrstvo za notranje zadeve;
2. Izklicna cena: izklicna cena za navedene nepremičnine, ki je predmet javne
prodaje, znaša 17,314.142,42 SIT, kar je
poštena tržna vrednost nepremičnine, ugotovljena po uradni cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe.
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4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
5. Kavcija
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer: način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna
številka: 28 17116-2990008-3500204.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora nepremičnine prevzeti v
roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka
javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa bodo o izidu pisno obveščeni v roku
10 dni od roka za predložitev ponudb,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave te javne ponudbe do roka za oddajo
ponudb, med 10. do 12. uro, razen dni, ko
državni organi ne delajo, in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Oddelek za investicije in javna naročila,
Cankarjeva 4, Ljubljana. Kontaktna oseba:
Teja Svet, tel. 01/472-47-23.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo: znesek: 1.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 01100-6370171132
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna
številka: 28 17116-2401002-3500204.
8. Ogled nepremičnin: ogled premičnin,
ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen dni,
ko državni organi ne delajo, in sicer na lokaciji nepremičnin, po predhodnem dogovoru z
Dušanko Udovič, tel. 02/229-12-10.
9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb: ponudbe
je potrebno predložiti do vključno 29. 11.
2004.
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Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 15. 1.
2005.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 11.
2004, ob 11. uri, na naslovu: Fakulteta za
policijsko – varnostne vede, Kotnikova 8,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – ﬁzične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotograﬁjo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-30707/04
Na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 72/03), na podlagi Sklepa Vlade
RS št. 465-227/2004 z dne 15. 7. 2004 in
Sklepa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0202/24-6/99 z dne 7. 6.
1999 ter po Odloku o prodaji ﬁnančnega in
stvarnega premoženja države za leti 2004 in
2005, objavljata solastnika in razpisovalca –
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport in Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
pisno javno ponudbo
za prodajo nepremičnine – bivšega objekta »Doma Matevža Langusa«, Kamna Gorica 55, Kamna Gorica, v solasti in
upravljanju Republike Slovenije in Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
I. Predmet pisne javne ponudbe je nepremičnina v zaščitenem vaškem jedru
Kamne Gorice pri Radovljici, ki je prazna in
je solastnika in razpisovalca ne uporabljata
več za dejavnost iz svoje pristojnosti. Pisna
javna ponudba bo izvršena z zbiranjem pisnih ponudb.
Predkupni upravičenec je Občina Radovljica.
II. Zemljiško knjižni podatki za nepremičnino:
Št. zemlj. knj. vl. 437, parc. št. 183, 184
in 185, k.o. Kamna Gorica, natančneje: parc.
št. 183, stavba, 369 m2, parc. št. 184, stavba,
142 m2 in parc. št. 185, igrišče, 2.910 m2.
Solastnika: Republika Slovenija do
4863/10000 od celote in Zavod RS za
zdravstveno zavarovanje do 5137/10000
od celote.
Parcele imajo status gradbenih parcel.
Nepremičnina ima naslednje sestavine:
– stanovanjski objekt;
– upravna stavba;
– učni objekt;
– delavnice.
Nepremičnina je predmet prodaje le kot
celota, z vsem sestavnimi deli.
III. Izklicna cena: 66,750.000 SIT.
IV. Opcija ponudbe mora biti najmanj 6
mesecev, rok plačila celotne kupnine pa ne
sme biti daljši od 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
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V. Predkupni upravičenec: predkupni
upravičenec lahko sodeluje v postopku te
javne ponudbe pod enakimi pogoji kot drugi
ponudniki. Predkupno upravičenje uveljavlja s pisno izjavo, vsak čas v postopku do
izteka roka za predložitev ponudb, skupaj
s svojo pisno ponudbo. V primeru, da predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico pod pogoji te pisne javne ponudbe in
je edini ponudnik, se postopek zaključi in se
s predkupnim upravičencem sklene neposredna pogodba. V primeru, da predkupni
upravičenec ne sodeluje v postopku te javne
ponudbe, razpisovalca pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe z izbranim ponudnikom,
v roku, predpisanem z zakonom, pridobita
od predkupnega upravičenca potrdilo, ali
uveljavlja predkupno pravico za predmetno
nepremičnino.
VI. Ogled nepremičnine: ogled je možen
po predhodni najavi pri pooblaščenih osebah razpisovalcev.
VII. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo in dodatne
informacije: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Urad za investicije, Trg OF 13, Ljubljana, Karmen Vnučec, podsekretarka, tel.
01/478-42-79 ali Mitja Maruško, sekretar,
tel. 01/478-42-63.
VIII. Čas v katerem se lahko interesenti
seznanijo s podrobnejšimi pogoji in pridobijo kopijo dokumentacije o nepremičnini in
vzorec prodajne pogodbe. Dokumentacijo
se lahko prevzame najkasneje do 25. 11.
2004, v delovnem času pri zgoraj navedenih osebah.
IX. Pogoji pisne javne ponudbe:
1. V izklicni ceni niso zajeti stroški davka
na promet z nepremičnino in stroški prenosa
lastninske pravice ter vpisa le-te v zemljiško
knjigo.
2. Kupnina se mora plačati v enkratnem
znesku.
3. V tej objavi opredeljena nepremičnina
se prodaja le kot celota.
4. Pisna ponudba mora vsebovati točen
naslov kupca, navedbo nepremičnine, za
katero se podaja, ponujeno ceno za nepremičnino, opcijo in rok plačila celotne kupnine.
5. Ponudbi je potrebno priložiti še:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzično osebo oziroma registrski izpisek za pravno osebo;
– izjava o sprejemanju izhodiščne cene
oziroma pogojev javne ponudbe kot celote;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke, v skladu s predpisi
države, katere državljan je oziroma kjer ima
sedež, ali da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
– paraﬁran izvod prodajne pogodbe.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 1. 12. 2004
na naslov: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Urad za investicije, Trg OF 13,
Ljubljana, v zapečateni kuverti z oznako:
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine, bivši objekt Doma Matevža Langusa v
Kamni Gorici, parc. št. 183, 184 in 185, k.o.
Kamna Gorica«.
7. Javno odpiraje ponudb bo 2. 12. 2004
ob 12. uri pri Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport, Urad za investicije, Kotnikova 38,
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.
8. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih elementov ali ne
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bodo izkazovale izpolnjevanja pogojev javne
ponudbe, bodo izločene že pri odpiranju ponudb. Ponudniki, ki ne bodo prisotni na odpiranju, bodo o rezultatih odpiranja ponudb
pisno obveščeni v 10 dneh po odpiranju.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika za
nakup predmetne nepremičnine, bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh po odpiranju.
10. Kot najugodnejši ponudnik za nakup
predmetne nepremičnine bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi enako ali višjo ceno kot je
izklicna in ki bo hkrati višja od vseh ostalih
ponujenih cen. V primeru enake ponudbene
cene se postopek do izbire nadaljuje po principu javne dražbe in bo izbran tisti ponudnik,
ki v tem postopku ponudi višjo ceno.
11. Kupoprodajna pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena najkasneje v 30
dneh po odpiranju ponudb oziroma po prido-

Prejemnik
Ime & kraj
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bitvi potrdila predkupnega upravičenca, da
ne uveljavlja predkupne pravice.
12. Izročitev nepremičnine se opravi in
prenos lastništva se predlaga lahko šele po
poplačilu celotne kupnine.
13. Davek na promet z nepremičnino,
vse notarske stroške ter druge stroške v
zvezi z nakupom predmetne nepremičnine
nosi kupec.
14. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v roku po tej javni ponudbi in plača celotne kupnine najkasneje v
8 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe,
se prodaja razveljavi, razpisovalca pa za ta
primer uveljavita dogovorjeno pogodbeno
kazen po kupoprodajni pogodbi.
15. Razpisovalca si pridržujeta pravico
ne izbrati nobene ponudbe za nakup nepremičnine.

Naziv projekta

Društvo Soška fronta,
Nova Gorica

Pro Hereditate

Zavod za zdravstveno
varstvo
N. Gorica
Mestna občina
Nova Gorica

Varovanje rodnega zdravja
mladih žensk

LTO Cerkno

Etnološki festivali dveh kultur

KUD “OPOKA”,
Medana

Medana Art

Center za kulturo,
šport in prireditve Izola

Festival uličnega gledališča
v Izoli

Društvo plezalcev Koper

PPP - Čezmejni primorski
plezalski projekt

Razvojna agencija ROD,
Ajdovščina

Zgornja Vipavska dolina Turistično prepoznavna
destinacija
Kraški ovčji sir

Društvo rejcev drobnice
Krasa in Istre, Sežana

Spremljanje kvalitete vode
v čezmejnem območju

Knjižnica Cirila Kosmača
Tolmin

Evropski ﬁlm v knjižnici

LTO Sotočje, Tolmin

Svetolucijska kulturno
zgodovinska pot

ICRA d.o.o., Idrija

Arheološki park “Divje babe”

Primorski inštitut za nara- Merjenje onesnaženosti
voslovne in tehnične vede, ozračja z aerosoli PM10
Koper

Lokacija projekta
Goriška regija,
Obalno kraška
regija
Furlanija Julijska
Krajina
Goriška regija
Furlanija Julijska
Krajina
Goriška regija
Furlanija Julijska
Krajina
Goriška regija
Furlanija Julijska
Krajina
Goriška regija, Obalno kraška regija
Furlanija Julijska
Krajina
Obalno kraška
regija
Furlanija Julijska Krajina, Regija
Veneto
Obalno kraška
regija
Furlanija Julijska
Krajina
Goriška regija
Furlanija Julijska
Krajina
Goriška regija,
Obalno kraška
regija
Furlanija Julijska
Krajina
Goriška regija
Furlanija Julijska
Krajina
Goriška regija
Furlanija Julijska
Krajina
Goriška regija
Furlanija Julijska
Krajina
Obalno kraška
regija
Furlanija Julijska
Krajina

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Urad za investicije
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 51/04

Ob-30299/04

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj objavlja
sklenjene pogodbe o donacijah v
oktobru 2004
Finančni viri: Program Phare čezmejno
sodelovanje Slovenija/Italija 2002,
Skupni sklad za male projekte
Donacije, dodeljene v okviru poziva prijaviteljem št. 2002/000-312, objavljenega dne
30. 4. 2004

Trajanje
projekta (v
mesecih)
10

Odstotek celotnih
Znesek
upravičenih stroškov
donacije (EUR)
projekta (%)

34.827,00

75,00%

38.061,00

75,00%

31.380,00

74,99%

43.864,00

74,99%

49.055,00

74,83%

48.440,00

60,52%

11.690,00

74,74%

49.863,00

73,67%

27.776,50

73,00%

49.840,00

74,96%

50.000,00

73,32%

49.987,00

75,00%

15.216,50

26,51%

10
10
10
10

10

10

10
10

10
10
10
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Št. 20-2004
Ob-30300/04
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj objavlja
sklenjene pogodbe o donacijah v
oktobru 2004
Finančni viri: Program Phare čezmejno
sodelovanje Slovenija/Madžarska 2002,
Skupni sklad za male projekte
Donacije dodeljene v okviru poziva prijaviteljem št. 2002/000-308, objavljenega dne
26. 3. 2004

Prejemnik
Ime & kraj
Območna obrtna zbornica
Lendava
Občina Radenci
Prleška razvojna agencija,
Ljutomer
Rdeči križ OZRK
Murska Sobota
Pomurski zavod za
izobraževanje in raziskave
M. Sobota
Občina Gornja Radgona

Naziv projekta

Lokacija projekta

Mobilna galerija domače umet- Pomurje: Zalska in
nostne obrti
Železna županija
Pot med vrelci življenja
Pomurje: Zalska
županija
Gozdovi brez meja
Pomurje: Zalska in
Železna županija
Omogočimo kvaliteto življenja Pomurje: Zalska
starejšim
županija
Informativno izobraževalni
Pomurje: Železna
center za Rome
županija
Oče panonskih hrastov

Pomurje: Zalska
županija
Brez meja – čezmejna televizi- Prekmurje: Železna
Javni zavod RTV Slovenija,
TV Studio Lendava
ja in scenograﬁja
županija
Pomurski ekološki center
Izviri pitne vode
Pomurje: Zalska
županija
Konjeniški klub grad Rakičan Razvoj terapevtskega jahanja Pomurje: Zalska
županija
Prleška razvojna agencija
Povezovanje turističnih centrov Pomurje: Zalska
z zaledjem
županija
Zavod za zdravstveno varstvo Dan za življenje
Pomurje: Zalska
Murska Sobota
županija
Občina Beltinci
Zakladi panonskega podeželja Pomurje: Železna
županija
KGZS Zavod Murska Sobota Zdrava tradicionalna hrana na Prekmurje: Zalska
podeželju
županija
Društvo za trajnostni razvoj
Razvoj podeželja brez meja
Pomurje: Zalska
podeželja Žitek
županija
Pomursko društvo za boj proti Pomurje v gibanju
Pomurje: Zalska
raku
županija
Društvo mladih
LIFE hiša
Pomurje: Železna
Lendava – Lendvai
županija
Ifjak Egyesülete

Odstotek celotTrajanje
Znesek dotanih upravičenih
projekta (v
cije (EUR) stroškov projekta
mesecih)
(%)
10
45.161
89,69
10
35.726
89,43
10
47.900
89,87
10
47.635
89,61
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

48.186

90,00

45.768

89,71

44.795

90,00

34.300

90,00

48.141

90,00

45.100

88,52

40.049

89,83

42.608

90,00

25.316

81,41

48.679

88,90

46.936

89,62

24.090

82,22
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Ob-30319/04
Na podlagi 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 79/04)
rektor Univerze v Mariboru objavlja
javni poziv
za predlaganje člana Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
1. Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
134/03 – ZviS-UPB1, 63/04) upravni odbor
visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila
Republika Slovenija, sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev, ki
opravljajo visokošolsko dejavnost, predstav-

niki študentov, predstavniki drugih delavcev
in predstavniki delodajalcev.
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 79/04) v 4. členu določa, da
je upravni odbor Univerze organ upravljanja,
ki ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega
tri iz vrst visokošolskih delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski
učitelji, znanstveni delavci, in visokošolski
sodelavci) in enega predstavnika drugih
delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.

Predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju
z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih
predlagajo Gospodarska zbornika Slovenije,
Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev
OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije
in Vlada Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Obrtna zbornica Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Združenje delodajalcev OGISTTA preimenovano v Združenje delodajalcev obrtnih
dejavnosti Slovenije,
– Združenje managerjev Slovenije in

Stran

7772 /

Št.

122 / 12. 11. 2004

– Vlada Republike Slovenije.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizacije,
kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko
utemeljitev predloga.
5. Predlog s podatki, navedenimi pod
točko 4 posredujte na naslov: Univerza v
Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s
pripisom »javni poziv za predlaganje člana
UO UM.«
6. Predloge za javni poziv je potrebno
posredovati do vključno 23. 11. 2004.
Univerza v Mariboru
Ob-30483/04
Na podlagi 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 79/04)
rektor Univerze v Mariboru objavlja
javni poziv
za predlaganje člana Upravnega odbora
Univerze v Mariboru
1. Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
134/03 - ZviS-UPB1, 63/04) upravni odbor
visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila
Republika Slovenija, sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev, ki
opravljajo visokošolsko dejavnost, predstavniki študentov, predstavniki drugih delavcev
in predstavniki delodajalcev.
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 79/04) v 4. členu določa, da
je upravni odbor Univerze organ upravljanja,
ki ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega
tri iz vrst visokošolskih delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski
učitelji, znanstveni delavci in visokošolski
sodelavci) in enega predstavnika drugih
delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
Predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju
z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih
predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije,
Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev
OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije
in Vlada Republie Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Obrtna zbornica Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Združenje delodajalcev OGISTTA preimenovano v Združenje delodajalcev obrtnih
dejavnosti Slovenije,
– Združenje managerjev Slovenije in
– Vlada Republike Slovenije.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto
in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za
katerega je usposobljen; naziv organizacije,
kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kan-
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didata, da pristaja na kandidaturo; kratko
utemeljitev predloga.
5. Predlog s podatki, navedenimi pod
točko 4 posredujte na naslov: Univerza v
Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s
pripisom »javni poziv za predlaganje člana
UO UM.«
6. Predloge za javni poziv je potrebno
posredovati do vključno 23. 11. 2004.
Univerza v Mariboru
Št. 360-01-11/04
Ob-30296/04
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Vitanje, Grajski trg
1, 3205 Vitanje.
2. Predmet prodaje je stanovanje št. 6 v
bloku Na vasi 11/a v velikosti 46,48 m2 glavnih prostorov in velikosti 10,40 m2 pomožnih
prostorov. Objekt je bil zgrajen leta 1964.
Stanovanje je ocenjeno na 6,825.000 SIT, je
bremen prosto, takoj vseljivo in se prodaja v
celoti po sistemu videno-kupljeno.
3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– ponujeno ceno za stanovanje, ki ne
sme biti nižja od ocenjene vrednosti,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od 3 mesecev (kupci so lahko
ﬁzične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije);
– potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije;
– potrdilo o vplačanih davkih in prispevkih za pravne osebe.
4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo vplačati
kavcijo v višini 250.000 SIT na račun Občine Vitanje št. 01337-010003568 pri Banki Slovenije z navedbo »Plačilo kavcije za
stanovanje«.
5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom bo kavcija vrnjena v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede,
1. 12. 2004 do 11. ure na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, z
oznako: Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb
– stanovanje.
7. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
v sredo, 1. 12. 2004, ob 13. uri v sejni sobi
Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
8. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je najvišja ponujena cena. Najnižji znesek
višanja v oddani ponudbi je 100.000 SIT.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru pridobitve dveh ali več
enakih ponudb, se izvede ustna licitacija
– najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni
od odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo

moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, ob njenem podpisu
plačati manipulativne stroške 70.000 SIT
(vključen DDV). V manipulativne stroške so
med drugim zajeti stroški sklenitve prodajen
pogodbe, vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo in vse s tem povezane sodne takse.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene
pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa,
prodajalec pa zadrži njegovo kavcijo.
10. Način in rok plačila kupnine: ob podpisu pogodbe Občina Vitanje izstavi kupcu
račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno kupnino pred vselitvijo (zmanjšano za
vplačano kavcijo), najkasneje pa v 30 dneh
po podpisu prodajne pogodbe. Davek na
dodano vrednost plača kupec.
11. Plačilo celotne kupnine za stanovanje v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se
plačilo v roku ne izvede, se kavcija zadrži,
pogodba pa razdre. Kolikor kupec zamuja
s plačilom, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti.
12. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom prodaje: občina si pridržuje pravico, da
z nobenim od ponudnikov ne sklene prodajne pogodbe. O tem posreduje občina kupcem odločitev v roku 8 dni po opravljenem
javnem odpiranju ponudb in jim v roku 10
dni od dneva odpiranja ponudb vrne kavcijo
brez obresti.
13. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, je izključena: na
podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Vitanje s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne kavcija
izbranemu ponudniku v vplačanem znesku.
O tem posreduje občina izbranemu ponudniku odločitev v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 03/757-43-50 (kontaktna oseba: Srečko
Fijavž); ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Vitanje
Št. 416-03-06/04
Ob-30297/04
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovno stanovanjske
stavbe
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Vitanje, Grajski trg
1, 3205 Vitanje.
2. Predmet prodaje je poslovno stanovanjska stavba Grajski trg 31 v Vitanju na
parceli velikosti 849 m2. Stavba je tipična
trška hiša, v osnovi izgrajena v letu 1801,
nadaljnjih letih je bila delno obnovljena,
dozidana in prezidana. Na objektu je potrebna takojšnja sanacija. Cenilna vrednost
8,700.000 SIT je izhodiščna cena pri javnem zbiranju ponudb. Poudarek pri prodaji
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bo podan na presoji ponujenih programov
sanacije objekta s predvideno prihodnjo namembnostjo objekta in na terminskem planu
izvedbe. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno-kupljeno.
3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od ocenjene vrednosti,
– program in terminski plan sanacije z
opisom prihodnje namembnosti objekta,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od 3 mesecev (kupci so lahko
ﬁzične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije),
– potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o vplačanih davkih in prispevkih za pravne osebe.
4. Višina kavcije: Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo vplačati
kavcijo v višini 250.000 SIT na račun Občine Vitanje št. 01337-010003568 pri Banki
Slovenije z navedbo »Plačilo kavcije za poslovno stanovanjsko stavbo«.
5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom bo kavcija vrnjena v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede,
1. 12. 2004 do 11. ure na naslov: Občina
Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje z oznako:
Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – poslovno stanovanjska stavba.
7. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer v
sredo, 1. 12. 2004, ob 12.30 v sejni sobi Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
8. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je najvišja ponujena cena. Najnižji znesek
višanja v oddani ponudbi je 100.000 SIT.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru pridobitve dveh ali več
enakih ponudb, se izvede ustna licitacija
– najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni
od odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo
moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, ob njenem podpisu plačati manipulativne stroške 70.000
SIT (vključen DDV). V manipulativne stroške so med drugim zajeti stroški sklenitve
prodajne pogodbe, vpis lastninske pravice
v zemljiško knjigo in vse s tem povezane
sodne takse. Če izbrani ponudnik v tem
roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je
odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži
njegovo kavcijo.
10. Način in rok plačila kupnine: ob podpisu pogodbe Občina Vitanje izstavi kupcu
račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno kupnino pred izdajo sklepa o vpisu
lastništva v zemljiško knjigo (zmanjšano za
vplačano kavcijo), najkasneje pa v 30 dneh
po podpisu prodajne pogodbe. Davek na
dodano vrednost plača kupec.
11. Plačilo celotne kupnine za zemljišče
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo v
roku ne izvede, se kavcija zadrži, pogodba
pa razdre.
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12. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom prodaje: Občina si pridržuje pravico, da
z nobenim od ponudnikov ne sklene prodajne pogodbe. O tem posreduje občina kupcem odločitev v roku 8 dni po opravljenem
javnem odpiranju ponudb in jim v roku 10
dni od dneva odpiranja ponudb vrne kavcijo
brez obresti.
13. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, je izključena: na
podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Vitanje s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne kavcija
izbranemu ponudniku v vplačanem znesku.
O tem posreduje občina izbranemu ponudniku odločitev v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 03/757-43-50 (kontaktna oseba: Srečko
Fijavž); ogled zemljišč je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Vitanje
Št. 350-05-05/04
Ob-30298/04
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in
30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Vitanje, Grajski trg
1, 3205 Vitanje.
2. Predmet prodaje je stavbno zemljišče:
parc. št. 186/4, 179/4, 186/5, 179/5, vse k.o.
Vitanje v skupni izmeri 925 m2.
Zemljišče se nahaja v stanovanjski soseski
»Pod Kompošem« in je opredeljeno v zazidalnem načrtu Pod Kompošem, ki je na vpogled
na sedežu občine. Parcela je ocenjena na
cenilno vrednost: 3,700.000 SIT in to je izhodiščna cena pri javnem zbiranju ponudb.
3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od ocenjene vrednosti,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od 3 mesecev (kupci so lahko
ﬁzične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije),
– potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o vplačanih davkih in prispevkih za pravne osebe.
4. Višina kavcije: Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo vplačati
kavcijo v višini 250.000 SIT na račun Občine
Vitanje št. 01337-010003568 pri Banki Slovenije z navedbo »Plačilo kavcije za parcelo
pod Kompošem«.
5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponud-
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nikom bo kavcija vrnjena v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede,
1. 12. 2004 do 11. ure na naslov: Občina
Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje z oznako:
Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – stavbno zemljišče.
7. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
v sredo, 1. 12. 2004, ob 12. uri v sejni sobi
Občine Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
8. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je najvišja ponujena cena. Najnižji znesek
višanja v oddani ponudbi je 100.000 SIT.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. V primeru pridobitve dveh ali več
enakih ponudb, se izvede ustna licitacija
– najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni
od odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo
moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, ob njenem podpisu
plačati manipulativne stroške 70.000 SIT
(vključen DDV). V manipulativne stroške so
med drugim zajeti stroški sklenitve prodajne
pogodbe, vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo in vse s tem povezane sodne takse.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene
pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa,
prodajalec pa zadrži njegovo kavcijo.
10. Način in rok plačila kupnine: ob podpisu pogodbe Občina Vitanje izstavi kupcu
račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno kupnino pred izdajo sklepa o vpisu
lastništva v zemljiško knjigo (zmanjšano za
vplačano kavcijo), najkasneje pa v 30 dneh
po podpisu prodajne pogodbe. Davek na
dodano vrednost plača kupec.
11. Plačilo celotne kupnine za zemljišče
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo v
roku ne izvede, se kavcija zadrži, pogodba
pa razdre.
12. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom prodaje: občina si pridržuje pravico, da
z nobenim od ponudnikov ne sklene prodajne pogodbe. O tem posreduje občina kupcem odločitev v roku 8 dni po opravljenem
javnem odpiranju ponudb in jim v roku 10
dni od dneva odpiranja ponudb vrne kavcijo
brez obresti.
13. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, je izključena: na
podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Vitanje s soglasjem
predstojnika postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne kavcija
izbranemu ponudniku v vplačanem znesku.
O tem posreduje občina izbranemu ponudniku odločitev v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičninah lahko interesenti dobijo na
tel. 03/757-43-50 (kontaktna oseba: Srečko
Fijavž); ogled zemljišč je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Vitanje
Ob-30427/04
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja št. 1, 5000 Nova Gorica, objavlja na
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podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta Mestne
občine Nova Gorica št. 465-02-16/02 z dne
17. 6. 2004
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Mestne občine Nova Gorica
1. Predmet javnega razpisa so zemljišča
na območju Obrtne cone Solkan – I. faza:
A) Gradbene parcele za poslovno dejavnost:
– gradbena parcela št. 5 (parc. št.
1519/10, 1517/4 in 1518/14 vse k.o. Solkan) površine 729 m2,
– gradbena parcela št. 8 (parc. št.
1519/8 in 1518/13 obe k.o. Solkan) površine 730 m2.
Izhodiščna cena zemljišča je 5.334
SIT/m2. Strošek komunalnega opremljanja
zemljišča znaša 6.679 SIT/m2 zemljišča in
je ﬁksen.
B) Gradbena parcela za namen poslovno stanovanjskega objekta
– gradbena parcela št. 17 (parc. št.
1380/6 k.o. Solkan) površine 421 m2.
Izhodiščna cena zemljišča je 5.334
SIT/m2. Strošek komunalnega opremljanja
zemljišča znaša 16.929 SIT/m2 zemljišča
in je ﬁksen.
2. Skupen strošek komunalnega opremljanja po sprejetem Programu opremljanja stavbnih zemljišč »sprememba« Obrtna
cona Solkan I. faza znaša 27.178 SIT/m2
zemljišča. Razlika med skupnim stroškom
komunalnega opremljanja in stroškom komunalnega opremljanja naveden v točki 1.A
in 1.B predstavlja državno pomoč.
3. Na javno zbiranje ponudb se lahko
prijavijo gospodarske družbe in samostojni
podjetniki – posamezniki, ki imajo registriran sedež podjetja na območju Republike
Slovenije in ne sodijo v sektorje: transport,
kmetijstvo, premogovništvo, jeklarstvo in ribištvo.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati na transakcijski račun Mestne občine
Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic
28 75833-7221002-2004 varščino v višini
1,000.000 SIT. Izbranem ponudnikom bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejših ponudnikov.
5. Ponudniki lahko do roka oddaje ponudb dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Oddelka za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, I. nadstropje, soba št. 26, vsak dan od
8. do 15. ure.
6. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zahtevanimi v razpisni dokumentaciji je potrebno dostaviti na naslov prodajalca najkasneje do petka 26. 11. 2004 do 12. ure v
zaprti kuverti z oznako: »Javni razpis – zemljišča na območju Obrtne cone Solkan I. faza
– Ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo prispele po
tem roku, se bodo štele za neveljavne. Javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 2004 ob 13.
uri v stekleni dvorani stavbe Mestne občine
Nova Gorica.
7. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
imajo prednost dejavnosti proizvodnje in storitev s čim večjim vložkom znanja (raziskave
in razvoj, informacijsko-komunikacijske teh-
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nologije, elektronika in merilna tehnika). Natančna merila za ocenjevanje ponudb bodo
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
8. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo zbral največje število točk. Mestna
občina Nova Gorica si pridržuje pravico izvedbe javne licitacije v primeru, da se za
isto gradbeno parcelo prijavita dva ali več
ponudnikov z enakim številom točk.
9. Davek na dodano vrednost v višini
20%, druge dajatve in vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
11. Izbrani ponudnik mora pričeti z gradnjo objekta najmanj v enem letu od podpisa
pogodbe, sicer se sklenjena kupoprodajna
pogodba razveljavi. Kupcu se vrne že plačana kupnina brez obresti.
12. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za infrastrukturo in gospodarske
javne službe Mestne občine Nova Gorica, Stojan Vičič, tel. 05/335-01-35, e-mail:
Stojan.Vicic@Nova-Gorica.si ali pri Tatjani Gregorčič, tel. 05/335-01-75, e-mail:
Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
faks
05/302-12-33.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 126/04
Ob-30712/04
Občina Markovci objavlja na podlagi 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
sklepa Občinskega sveta občine Markovci,
sprejetega 17. 6. 2004
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Markovci
Predmet prodaje so stavbna zemljišča:
1. parc. št. 258/28 pašnik, gozd, v izmeri
3081 m2, vpisana v vložku 525 k.o. Nova
vas pri Markovcih,
2. parc. št. 258/20 gozd, v izmeri
1965 m2, vpisana v vložku 525 k.o. Nova
vas pri Markovcih.
Vsa zemljišča se nahajajo v obrtni coni
v Novi vasi pri Markovcih v t.i. Novem Jorku, ki je v ureditvenem območju P13-01
namenjeno proizvodni dejavnosti, storitveni
dejavnosti, parkirišču in skupnim centralnim
dejavnostim.
Cena za m2 stavbne parcele je
17,44 EUR, preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila
+ 20% DDV.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja se plača komunalni prispevek v višini
370 SIT/m2.
V kupnino je vključeno opremljeno stavbno zemljišče, (ceste, fekalna in meteorna
kanalizacija, vodovod, električna napeljava,
CATV in TK ter javna razsvetljava).
Zemljišča se bodo prodala pod naslednjimi plačilnimi pogoji: 2-letni moratorij na
odplačevanje, 3-letna brezobrestna doba odplačevanja (12 zaporednih trimesečnih obrokov), vendar se vrednost ohranja v EUR.
Prodajalec si pridržuje predkupno pravico od dneva 100% plačila za obdobje 5 let
pod enakimi plačilnimi pogoji. Terjatev prodajalca se zaznamuje z vknjižbo zastavne
pravice na nepremičninah, ki so predmet
kupne pogodbe, v zemljiški knjigi se zaznamuje izvršljivost terjatve, zavarovane z
zastavno pravico, ob zapadlosti terjatve se
opravi izvršba zaradi poplačila iz predmeta
zavarovanja.

Ponudbo za nakup zemljišč lahko dajo
pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega
registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbeniki za nakup zemljišča svoje
pisne ponudbe pošljejo do 25. novembra
2004 najkasneje do 12. ure ali jih osebno
oddajo na naslovu Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na kuverti mora
biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »ponudba za nakup stavbnih
parcel v obrtni coni – ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo
vplačati varščino v višini 20% od postavljene cene na TRR Občine Markovci številka 01368-0100017763. Dokazilo o plačilu varščine je potrebno priložiti k ponudbi.
Položena varščina se šteje v kupnino. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo
vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih
dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najkrajši plačilni rok od postavljenega roka plačila.
Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo v obliki notarskega zapisa najkasneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši
ponudnik. Če kupec v tem roku ne podpiše
kupoprodajne pogodbe oziroma notarskega
zapisa, 50% varščine zapade in velja, da je
odstopil od pogodbe.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki
bo dne 25. 11. 2004 ob 13. uri na sedežu
Občinske uprave občine Markovci v Markovcih 43, Markovci, lahko sodelujejo tudi
ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim
pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni.
Stroške sestave notarskega zapisa, stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in
druge morebitne stroške plača kupec. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
Interesenti za nakup parcel dobijo vse
informacije v zvezi s prodajo na Občinski
upravi občine Markovci, Markovci 43 ali po
tel. 02/788-88-80, kontaktna oseba je Marinka Kolenko in Janko Širec.
Občina Markovci
Ob-30454/04
TISA Fincomm d.o.o. – v stečaju, Ključavničarska 4, Ljubljana, na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št.: St.
68/2003 z dne 4. 11. 2004 objavlja
zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin in premičnin
1. Predmet prodaje:
A) stanovanje predelano v dve garsonjeri
v prvem nadstropju na Tavčarjevi 7 v Kranju,
obnovljeno, s kletno shrambo, skupaj bruto
80,42 m2 – etažna lastnina, 1/4 v hiši k.o.
Kranj, z.k. vl. 272, parc. št. 37: v ocenjeni
vrednosti 29,812.580 SIT. V stanovanju se
nahajajo osnovna sredstva – oprema v ocenjeni vrednosti 50.000 SIT;
B) hiša na Tavčarjevi 9 v Kranju, ki obsega slaščičarno v pritličju, pisarniške prostore
v 1. nadstropju in stanovanje v mansardi,
skupaj bruto 406,06 m2, vpisana v z.k. vložek
št. 274, k.o. Kranj, parc. št. 38: v ocenjeni
vrednosti 142,888.283 SIT. Znotraj nepremičnine se nahajajo osnovna sredstva – oprema
v ocenjeni vrednosti 1,792.100 SIT.
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Premoženje pod točko A je naprodaj
v kompletu (nepremičnina in premičnine). Izklicna cena za nepremičnine znaša
20,868.806 SIT in za opremo 50.000 SIT,
skupaj torej 20,918.806 SIT. Varščina znaša
2,100.000 SIT.
Premoženje pod točko B je naprodaj
v kompletu (nepremičnine in premičnine). Izklicna cena za nepremičnino znaša
100,021.798,10 SIT in za opremo 1,792.100
SIT, skupaj torej 101,813.898,10 SIT. Varščina znaša 11,000.000 SIT.
Nepremičnine so obremenjene s hipotekami, ki se po plačilu kupnine na podlagi
listine stečajnega senata izbrišejo iz ustreznih javnih knjig.
Odpiranje ponudb bo 6. 12. 2004 ob 13.
uri na Okrožnem sodišču v Ljubljani v III.
nadstropju soba št. 368.
Pogoji prodaje in pravila za sodelovanje
pri zbiranju ponudb so razvidni iz sklepa
Okrožnega sodišča v Ljubljani, St. 68/2003
z dne 8. 11. 2004 in na ogled na oglasni deski Okrožnega sodišča v Ljubljani v III. nadstropju. Cenitvena poročila, najnižje izklicne
cene ter vsi pogoji in pravila za sodelovanje
pri zbiranju ponudb so na vpogled tudi pri
stečajnem dolžniku. Pisne ponudbe sprejemamo in morajo biti vročene na naslov:
TISA Fincomm d.o.o. – v stečaju, Ključavničarska 4, 1000 Ljubljana, do vključno 25. 11.
2004, z oznako »Ponudba – Ne odpiraj«.
Ponudniki si lahko ogledajo nepremičnine in opremo, ki so predmet prodaje in
cenitvena poročila ter pogoje in pravila za
sodelovanje pri zbiranju ponudb po predhodnem dogovoru na tel. 041/660-992.
TISA Fincomm d.o.o. – v stečaju
Ob-30714/04
Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Bled, sprejetega na 14. redni seji dne
14. oktobra 2004 župan Občine Bled objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje so naslednja zemljišča:
1a) nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 290/83 k.o. Želeče gozd 407 m2 in neplodno 833 m2 v skupni izmeri 1240 m2 za
izklicno ceno 69.083,01 EUR v tolarski protivrednosti Banke Slovenije na dan plačila;
1b) nepremičnina parc. št. 332 sadovnjak v izmeri 511 m2 in 333 k.o. Višelnica
I stavbišče v izmeri 97 m2 ter pripadajoča
stavba, v skupni izmeri 608 m2 za izklicno
ceno 16.680 EUR v tolarski protivrednosti
Banke Slovenije na dan plačila.
2. Ponudba mora vsebovati navedbo nepremičnine, ponujeno ceno za nepremičnino najmanj v višini izklicne cene, podatke
o ponudniku (ime in priimek ﬁzične osebe
oziroma naziv pravne osebe, točen naslov),
davčno številko ponudnika, dokazilo o registraciji za pravno osebo in samostojnega
podjetnika, dokazilo o plačani varščini ter
številko računa za vračilo varščine.
3. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
dostavijo v zaprti ovojnici, do vključno torka,
30. 11. 2004 do 12. ure na naslov: Občina
Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«. Ponudbe se
zbirajo do konca razpisnega roka. Odpiranje
bo opravljeno v torek, 30. 11. 2004 ob 12. uri
v prostorih Občine Bled.
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4. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
5. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe
plačati varščino, kot garancijo za resnost
ponudbe, v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, na enotni zakladniški račun Občine Bled, št. 01203-0100007903. Neuspelemu ponudniku bo varščina brezobrestno
vrnjena z dnem dokončnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku pa se všteje v ceno kupnine. Če
uspeli ponudnik ne sklene pogodbe, se varščina ne vrne.
6. Kupec mora plačati kupnino v roku
8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe
na enotni zakladniški račun Občine Bled št.
01203-0100007903. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe.
7. Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno – kupljeno. DDV oziroma davek od prometa nepremičnin ter vse druge
dajatve in stroške, vključno z ureditvijo zemljiškoknjižnega vpisa plača kupec.
8. Pravice in obveznosti med prodajalcem in kupcem se skladno s pogoji razpisa
podrobneje uredijo s kupoprodajno pogodbo, ki bo sklenjena najkasneje v roku 15 dni
od dneva dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Dodatne informacije o razpisu: Maksimiljan Osvald, tel. 04/575-01-20, s katerim se lahko dogovorijo tudi o terminu
ogleda nepremičnine, prav tako pa lahko
pridobijo lokacijsko informacijo o možnih
posegih.
10. Prispele ponudbe bo obravnavala
komisija za odtujitev in oddajo nepremičnin,
ter o izboru obvestila vse ponudnike. Župan
na podlagi predloga komisije za odtujitev in
oddajo nepremičnin lahko začeti postopek
prodaje ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
Občina Bled

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-32-21102-562/2003-10 Ob-30301/04
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 Smlatić
Mirsada, s stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Jelovškova ulica 2, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Smlatić Mirsadu, roj. 29. 1. 1962, s stalnim
prebivališčem na naslovu Ljubljana, Jelovškova ulica 2, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Št. 2/05-32-21102-560/2003-14 Ob-30302/04
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 Pavunc
Bogdana, s stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Ziherlova ulica 2, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Pavunc Bogdanu, roj. 11. 6. 1955, s stalnim
prebivališčem na naslovu Ljubljana, Ziherlova ulica 2, 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. 2/05-08-21102-387/2004-11 Ob-30303/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Arbi Franca, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Arbi
Francu, roj. 17. 4. 1947 s prijavljenim stalnim prebivališčem na Črtomirovi ulici 21C v
Ljubljani, 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. 209-1028/2003
Ob-30429/04
Upravna enota Izola izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Abram
Marka, sedaj neznanega prebivališča, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Petrak-Mlekuž Mirjam iz Izole, Drevored 1. maja 6, tajnico Krajevnih skupnosti
Izola, Halietum, Jagodje-Dobrava se postavi
za začasno zastopnico strankam Križman
Ivi, rojeni 30. 1. 1976 v Brežicah in njeni
mladoletni hčerki Križman Mii, rojeni 28. 8.
1998 v Postojni, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Izola, Ulica Alme Vivoda 6, sedaj neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranki v postopku toliko časa, dokler ne
nastopita stranki sami stranka, njun zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-1238/2004-112
Ob-30461/04
Upravna enota Grosuplje, izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča
Mitje Mikliča, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Mitji
Mikliču, roj. 12. 10. 1983 v Ljubljani, s prijavljenim stalnim prebivališčem Bevkova cesta
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3, Grosuplje, se postavi Andrej Struna, zaposlen pri Upravni enoti Grosuplje.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-08-21102-667/2004-9 Ob-30462/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Yakopich Elene, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep.
1. Za začasnega zastopnika stranki Yakopich Eleni, roj. 27. 12. 1964, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Žlebe 21,
Medvode, 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. 2/05-32-21102-910/2003-16 Ob-30464/04
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 Gec Matjaža, s
stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana,
Glavarjeva ulica 47, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Gec
Matjažu, roj. 17. 9. 1965, s stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Glavarjeva
ulica 47, 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. 2/05-32-21102-561/2003-11 Ob-30465/04
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 Tihec Jasno, s
stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana,
Ziherlova ulica 2, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Tihec Jasni, roj. 20. 8. 1941, s stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Ziherlova
ulica 2, 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. 201-1371/2004 0206
Ob-30466/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
031-1/2004 z dne 24. 9. 2004, na podlagi 39. člena Zakona o matičnem registru
(ZMatR, Uradni list RS, št. 37/03) in 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(ZUP, Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02), po uradni dolžnosti, v upravni zadevi
spremembe že vpisanega podatka v rojstni
matični knjigi pri vpisu rojstva Ane Langus,
ki je imela prijavljeno zadnje stalno prebivališče na naslovu Jesenice, Cesta Cirila
Tavčarja št. 16, naslednji sklep:
1. Ani Langus roj. Grandovec, rojeni
12. 11. 1929 v kraju Mali Lipovec, ki je imela prijavljeno zadnje stalno prebivališče na
naslovu Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja št.
16, in je umrla 23. 9. 2004 na Jesenicah, se
v postopku spremembe že vpisanega podatka v rojstni matični knjigi, postavi začasna
zastopnica Majda Struna, uradnica tukajšnjega upravnega organa, za zastopanje v
tem postopku.
2. Stroškov postopka ni.
Št. 209-73/2003
Ob-30670/04
Upravna enota Velenje izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) (v nadaljevanju: ZUP), v postopku ugotavljanja
dejanskega stanja prebivanja, v zadevi Senija Muratović, Šlandrova 15, 3320 Velenje,
po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Sadeta Muratović, Šalek 89, 3320
Velenje, se postavi za začasno zastopnico
Seniji in Almini Muratović, Šlandrova cesta
15, 3320 Velenje.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranki v postopku ugotavljanja dejanskega
stanja prebivanja.
3. Ta sklep se objavi na oglasni deski
Upravne enote Velenje, Rudarska 6a, 3320
Velenje.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-5/2004-3
Ob-30267/04
Temelji akt – Pravila Sindikata azbestnih bolnikov Slovenije, Slovenske železnice – Centralne delavnice Ljubljana,
d.o.o., Zaloška cesta 217, Ljubljana, se
z dnem 8. 10. 2004 hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci
statutov pod zaporedno številko 137.
Št. 028-4/2004-3
Ob-30268/04
Temeljni akt – Pravila Sindikata kmetijstva in živilske industrije Slovenije,
Sindikata družbe Mesnine dežele Kranjske, d.d., Ljubljana, Agrokombinatska
63, Ljubljana, se z dnem 16. 9. 2004 hrani
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je
vpisan v evidenci statutov pod zaporedno
številko 136.
Št. 026-5/2004
Ob-30467/04
Upravna enota Radlje ob Dravi, Oddelek
za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve sprejme v hrambo Pravila
sindikata v družbi Podvelka PSP d.o.o.
Podvelka pod zaporedno številko registra
3/2004.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi teh pravil postane sindikat pravna oseba.
Št. 029-03/2004-1423
Ob-30492/04
Pravila Sindikata carinikov Slovenije,
Organizacije sindikata Carinskega urada
Brežice, s sedežem na Obrežju št. 26, Jesenice na Dolenjskem, so dne 4. 11. 2004
sprejeta v hrambo pri Upravni enoti Brežice
in vpisana v evidenci pravil oziroma statutov
sindikatov, ki jo vodi Upravna enota Brežice
pod zap. št. 1/2004.
Št. 029-04/2004-1423
Ob-30493/04
I. V evidenci statutov sindikatov se pri
Sindikatu Mercator Dolenjska, Podružnica
Brežice, s sedežem v Brežicah, CPB 35,
ki je v evidenci vpisan pod zaporedno št.
02/2001, vpiše sprememba naziva sindikata.
Nov naziv sindikata se glasi: Sindikat
družbe Mercator Dolenjska d.d., Sindikalna skupina Brežice, Bizeljska c. 37,
8250 Brežice.
I.2. Sprejme se v hrambo čistopis spremenjenega statuta Sindikata družbe Mercator Dolenjska d.d., Sindikalna skupina Brežice, z dne 6. 10. 2004.

Objave
gospodarskih družb
Ob-30686/04
Popravek
Zaradi administrativne napake upravi družb Jutranjka trgovina in storitve d.d.
Sevnica, Radna 3 in Jutranjka Naložbe, investiranje in upravljanje družb, d.o.o. Velenje, Trg mladosti 6, dopolnjujeta obvestilo,
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 109 dne
8. 10. 2004 na strani 6862, Ob-26689/04
s tekstom, ki je izpadel in ga dodatno objavljata:
Delničarji Jutranjka trgovina in storitve d.d. Sevnica, Radna 3 kot prevzemne
družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala družbe, lahko v roku
enega meseca od sprejema odločitve prevzemne družbe kot edinega družbenika prevzete družbe o soglasju k pripojitvi, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj
odloča o soglasju za pripojitev.
Upravi:
Jutranjka d.d.
Jutranjka Naložbe, d.o.o.
Ob-30349/04
Direktor družbe DRI, družba za razvoj
in investicije, d.o.o. (v nadaljevanju: DRI,
d.o.o.) na podlagi 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 2. 11. 2004 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, predložen Oddelitveni načrt
družbe DRI, d.o.o.
2. Na sedežu družbe DRI, d.o.o., Ob zelenici 9, Ljubljana, je od objave tega obvestila do 2. 12. 2004 v času od 8. do 12. ure
na vpogled Oddelitveni načrt družbe DRI,
d.o.o., letno poročilo družbe DRI, d.o.o. za
zadnja tri leta, vmesna bilanca stanja družbe
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DRI, d.o.o. po stanju na dan 31. 5. 2004 in
poročilo o reviziji ustanovitve nove družbe.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
DRI, d.o.o.
direktor
Matjaž Gantar

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-30304/04
Uprava družbe IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana, objavlja, da je skupščina
družbe na seji dne 3. 11. 2004 sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v višini
273,120.000 SIT, razdeljen na 27.312 delnic z nominalno vrednostjo delnice 10.000
SIT, se zmanjša za 79,980.000 SIT oziroma
za 7.998 delnic. Osnovni kapital družbe po
zmanjšanju je v višini 193,140.000 SIT in
je razdeljen na 19.314 delnic z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT na delnico.
Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register in bodo svoje terjatve
prijavili v roku 6 mesecev od objave tega
sklepa, bodo dobili ustrezno zavarovanje,
kolikor ne bodo mogli biti poplačani. Skladno s sprejetim sklepom upnike opozarjamo
na pravico prijave svojih terjatev.
Uprava družbe IBE d.d.
Ob-30321/04
Družba Monsadria d.o.o., Ljubljana,
Pot za Brdom 55, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, vl. št.
1/35107/00 na podlagi 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
za 600,000.000 SIT iz 800,000.000 SIT
na 200,000.000 SIT.
S tem oglasom družba poziva upnike,
da se zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala terjatve ali pa zagotovila varščino za
poplačilo terjatve.
Monsadria d.o.o.
Ob-30323/04
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.

Št.

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
Ob-30327/04
Triglav družba za upravljanje, d.o.o.,
Ljubljana objavlja, da je Okrožno sodišče v
Ljubljani s sklepom Srg 8323/2004 v sodni
register vpisalo
sklep
o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala
Triglav Steber I, delniška investicijska
družba, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54,
za 2,004.000 SIT, tako, da ta po zmanjšanju
znaša 14.746,743.000 SIT.
Na podlagi določbe prvega odstavka 350.
člena Zakona o gospodarskih družbah imajo
upniki, katerih terjatve so nastale pred objavo
vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, pravico do zavarovanja, če
svoje terjatve v šestih mesecih po tej objavi
prijavijo, kolikor ne bi mogli biti poplačani.
Triglav D.U., d.o.o., Ljubljana
Št. 6/04
Ob-30430/04
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah, Uroš Dobrin kot direktor
družbe Hidro Watt, d.o.o., Tržič, s sedežem
in poslovnim naslovom Jelendol 24a, 4290
Tržič, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju pod št. reg. vložka
1/04801/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki so ga družbeniki družbe sprejeli dne
28. 10. 2004:
Osnovni
kapital
družbe
se
iz
220,866.442,01
SIT
zmanjša
za
90,866.442,01 SIT na 130,000.000 SIT.
Razlog za navedeno zmanjšanje je neustreznost višine osnovnega kapitala glede
na vsebino in obseg poslovanja družbe.
Poziva se morebitne upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem kapitala.
Hidro Watt d.o.o.
direktor
Uroš Dobrin
Št. 24/2004
Ob-30662/04
Na podlagi drugega odstavka 454. člena
Zakona o gospodarskih družbah in sklepa
skupščine družbe GEAS Podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti
d.o.o., Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana, z
dne 24. 8. 2004, direktor družbe objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Zmanjša se osnovni kapital družbe zaradi izstopa družbenika Iztoka Železnika in
znaša po zmanjšanju 2,100.000 SIT ter sestoji iz deleža edinega družbenika Branka
Krašovca v isti višini. Zmanjšanje osnovnega kapitala se priglasi sodnemu registru
v skladu z določbami 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
GEAS d.o.o.
direktor
Branko Krašovec
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Sklici skupščin
Ob-30266/04
Na podlagi šeste točke Statuta delniške
družbe ONIKS d.d. Jesenice in 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah, sklicujemo
14. redno skupščino
delniške družbe ONIKS d.d. Jesenice,
Spodnji Plavž 6,
ki bo dne 14. 12. 2004 ob 12. uri v sejni
sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Gregor
Kozamernik, za preštevalca glasov Marina
Gabrovšek.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Svetina.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
Oniks d.d. Jesenice, ki znaša 177,783.000
SIT se v skladu z drugo alineo tretjega odstavka 356. člena ZGD zmanjša za
59,933.000 SIT z umikon 59.933 lastnih delnic, nominiranih na 1.000 SIT tako, da po
zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša
117,850.000 SIT in je razdeljen na 117.850
navadnih, imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Družba delnice pridobi z nakupom
59.933 lastnih delnic po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe, skladno s 7. alineo
prvega odstavka 240. člena ZGD.
Zmanjšanje osnovnega kapitala po tem
sklepu se izvede zaradi prilagoditve višine
kapitala obsegu poslovanja družbe.
Umik delnic družbe se izvede v breme
bilančnega dobička.
Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega
kapitala družbe v sodni register s sklepom
razveljavi 59.933 umaknjenih delnic in izda
nalog za izbris delnic iz delniške knjige.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve stututa družbe v
delu, ki se nanaša na uskladitev besedila
statuta s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala in prečiščeno besedilo statuta
družbe.
Gradivo in nasprotni predlogi
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno s spremembami statuta in čistopisom statuta bo delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe
v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz drugega
in tretjega odstavka 288. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti del-
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ničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence
prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo,
podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
ONIKS d.d. Jesenice
Ob-30305/04
Na podlagi 46. člena statuta delniške
družbe Predilnice Litija holding d.d. sklicujem
7. sejo skupščine,
ki bo dne 14. 12. 2004 ob 8. uri v sejni
sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1,
Litija, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Verico Žlabravec, za preštevalca glasov Vero Bric in za notarja Mira
Bregarja.
2. Ugotovitveni sklep.
Predlog sklepa:
Ugotovi se:
1. da je 6. skupščina družbe pod 3.
točko dne 7. 7. 2004 sprejela na podlagi
tretjega odstavka 356. člena Zakona o gospodarskih družbah zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic po postopku
enostavnega zmanjšanja osnovnega kapitala, in sicer tako, da se je osnovni kapital družbe z 733,624.000 SIT zmanjšal za
34,384.000 SIT zaradi umika 4.298 lastnih
delnic tako, da znaša novi osnovni kapital
699,240.000 SIT, pri čemer je bil zagotovljen vir v skupni nominalni vrednosti, ki je bil
sestavljen iz drugih rezerv iz dobička v višini
27,440.710,93 SIT in iz čistega poslovnega
izida v višini 13,768.739,99 SIT;
2. da je bilo pridobljeno naknadno strokovno mnenje, iz katerega izhaja, da za umik
lastnih delnic zadošča le vir iz naslova bilančnega dobička, razporejenega v rezerve za
lastne deleže v višini 13,874.717,64 SIT;
3. da je tako na razpolago še vedno vir
iz naslova drugih rezerv iz dobička v višini
27,440.710,93 SIT in ostanek bilančnega
dobička, razporejenega v rezerve za lastne
delnice v višini 5,875.318,16 SIT in ostanek
čistega poslovnega izida za leto 2003 v višini 13,768.739,99 SIT.
3. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička za leto 2003.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
za leto 2003 v višini 13,768.739,99 SIT se
razporedi v druge rezerve iz dobička.
4. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z umikom
delnic po tretjem odstavku 356. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: na podlagi tretjega odstavka 356. člena Zakona o gospodarskih
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družbah se zmanjša osnovni kapital z umikom delnic po postopku enostavnega zmanjšanja osnovnega kapitala, in sicer:
Osnovni kapital družbe, ki znaša
699,240.000 SIT in je razdeljen na 87.405
navadnih imenskih delnic v nominalni vrednosti 8.000 SIT za eno delnico, se zmanjša za 47,952.000 SIT zaradi umika 5994
lastnih delnic tako, da znaša novi osnovni
kapital 651,288.000 SIT.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je optimizacija razmerja med lastniškim in
dolžniškim kapitalom.
Delnice se za namen umika zaradi
zmanjšanja osnovnega kapitala umikajo
v breme bilančnega dobička, razporejenega v rezerve za lastne delnice v višini
5,875.318,16 SIT in v breme drugih rezerv iz
dobička do višine 22,999.478,53 SIT, skupaj
28,874.796,69 SIT.
Osnovni kapital je zmanjšan z dnem vpisa v sodni register.
5. Obravnava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe, kot sledi:
Spremeni se 7. člen, tako da se na novo
glasi:
Osnovni kapital družbe je 651,288.000
SIT.
Spremeni se 8. člen, tako da se na novo
glasi:
Osnovni kapital je razdeljen na 81.411
navadnih delnic razreda A z nominalno vrednostjo 8.000 SIT za eno delnico.
Skupščina pooblašča predsednika nadzornega sveta za podpis prečiščenega besedila statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami statuta.
6. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic na
podlagi sedme alinee prvega odstavka 240.
člena Zakona o gospodarskih družbah.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se zmanjša
iz 651,288.000 SIT za izhodiščno višino
65,128.000 SIT na 586,160.000 SIT za nominalni znesek pridobljenih lastnih delnic za
namen umika. Končna višina zmanjšanja
osnovnega kapitala je enaka dejanskemu
številu delnic, ki jih bo družba pridobila in
umaknila zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala. Končna višina zmanjšanja osnovnega
kapitala je enaka dejanskemu številu delnic,
ki jih bo družba pridobila zaradi zmanjšanja
osnovnega kapitala.
2. Delnice za namen umika zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala bodo pridobljene
in plačane v breme drugih rezerv iz dobička
in čistega dobička poslovnega leta 2004 in
2005, zato se ne bodo uporabljale določbe
Zakona o gospodarskih družbah o rednem
zmanjšanju osnovnega kapitala.
3. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je optimizacija razmerja med lastniškim in
dolžniškim kapitalom.
4. Skupščina pooblašča upravo družbe,
da lahko po svojem preudarku in v dobrobit
družbe pridobiva lastne delnice z namenom
umika delnic po sedmi alinei 240. člena Zakona o gospodarskih družbah do višine razpoložljivih virov v bilanci stanja družbe.
5. Skupščina pooblašča nadzorni svet in
upravo družbe, da izvede vse potrebne postopke in sprejme vse sklepe, ki pomenijo
realizacijo pooblastila skupščine o umiku
lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega
kapitala v roku 18 mesecev od sprejema
tega sklepa, in sicer:

– določi višino delnic, ki se zaradi umika
izbrišejo,
– po umiku delnic uskladi določbe statuta
s končno višino zmanjšanja osnovnega kapitala in končnim številom delnic iz 1. točke
tega sklepa,
– priglasi sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala in zmanjšanje osnovnega kapitala v
sodni register.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se z dnem 24. 8. 2003 imenuje:
1. Andreja Štritofa, roj. 3. 4. 1955, iz
Šmartna pri Litiji, Črni potok 39;
2. Verico Žlabravec, roj. 15. 12. 1961, iz
Šmartna pri Litiji, Jastrebnik 3;
3. Stanislava Črnete, roj. 13. 5. 1959, iz
Šmartna pri Litiji, Jeze 4;
4. Vido Vukovič, roj. 29. 9. 1953, iz Litije,
Prečna ul. 8;
za obdobje 4 let, ki se šteje od 22. 8.
2003 dalje.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
morajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
z najavo udeležbe na skupščini morajo pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 14. 12. 2004 ob 9. uri v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo je na vpogled delničarjem na
sedežu družbe, soba št. 7, vsak dan od 13.
do 15. ure.
Predilnica Litija holding d.d.
uprava
Manja Tesla
Št. 16
Ob-30329/04
Na podlagi 4. člena statuta delniške družbe CDE nove tehnologije d.d., sklicujem
12. redno skupščino
delničarjev delniške družbe CDE nove
tehnologije d.d.,
ki bo dne 16. 12. 2004 ob 12. uri v poslovnih prostorih družbe CDE nove tehnologije d.d., Celovška cesta 280, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Predlog sprememb statuta družbe.
Spremeni se drugi odstavek 17. člena
statuta CDE d.d. in se po novem glasi:
Nadzorni svet družbe lahko šteje do pet
članov, ki jih za dobo štirih let izvoli skupščina delničarjev. Skupščina delničarjev lahko
s tričetrtinsko večino oddanih glasov predčasno odpokliče kateregakoli člana nadzornega sveta.
Črta se sedajšnji 30. člen statuta CDE
d.d.
Sprejme se predlog zgoraj navedenih
sprememb in dopolnitev Statuta CDE nove
tehnologije d.d. in prečiščeno besedilo novega statuta.
2. Razno.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
predlog prečiščenega besedila statuta in
delniška knjiga je na vpogled delničarjem v
prostorih družbe CDE nove tehnologije d.d.,
Celovška cesta 280, Ljubljana, vsak delovni
dan od 8. do 16. ure. Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu obvestila sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnev-
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nega reda oziroma nasprotne predloge na
sedež družbe. Predlogi delničarjev so lahko
le v pisni obliki in razumno utemeljeni.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi
imetniki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda poteka z glasovnicami. Sklepi se sprejemajo z
dvotretjinsko večino oddanih glasov.
Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino v zameno
za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15. uri v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavna
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
CDE nove tehnologije d.d.
Matej Žvan
direktor
Ob-30441/04
Na podlagi 515. člena ZGD uprava družbe Gradis skupina G, d.d., Šmartinska 134a,
1000 Ljubljana vabi delničarje na
1. skupščino
družbe Gradis skupina G, d.d.,
ki bo 14. decembra 2004, ob 12. uri na
sedežu družbe Gradis skupina G, d.d.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
1.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
za predsedujočega skupščini se izvoli Denis Kostrevc ter preštevalki glasov Alenka
Zupan in Mojca Lazar. Skupščini prisostvuje
vabljena notarka Nada Kumar.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta
delniške družbe Gradis skupina G, d.d. in
določitev sejnin članom nadzornega sveta.
2.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: v nadzorni
svet delniške družbe Gradis skupina G, d.d.
se kot predstavniki delničarjev za člane nadzornega sveta imenujejo:
– Milan Brečko,
– Ljubo Cimerman,
– Jože Bajuk,
– Boris Pesjak.
2.2. Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: za udeležbo
na sejah nadzornega sveta se članom nadzornega sveta zagotovijo sejnine.
Za člana nadzornega sveta znaša sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta
60.000 SIT bruto. Za predsednika nadzornega sveta znaša sejnina za udeležbo na seji
nadzornega sveta 85.000 SIT bruto.
3. Imenovanje revizorja družbe Gradis
skupina G, d.d. za poslovno leto 2004 in
2005.
3.1. Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: za pregled
računovodskih izkazov družbe Gradis skupina G, d.d. za poslovno leto 2004 in 2005 se
imenuje revizijska družba KPMG Slovenija,
podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.; Neubergerjeva ulica 30, SL
– 1000 Ljubljana, Slovenija«.

Št.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic
4.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep: na
predlog uprave in nadzornega sveta skupščina dovoljuje družbi Gradis skupina G,
d.d. nakup lastnih delnic v višini do 10%
vrednosti osnovnega kapitala družbe za namene iz druge in sedme alinee 240. člena
Zakona o gospodarskih družbah.
5. Sprememba statuta.
5.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Predlog sprememb statuta je delničarjem
na voljo na sedežu družbe.
Gradivo za dnevni red seje skupščine s
predlogi sklepov in predlog sprememb statuta je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan med 8. in 14. uro do dneva
skupščine na sedežu družbe.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skupščine se lahko udeležijo s pravico glasovanja vsi delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje tri
dni pred zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora predložiti tudi pisno pooblastilo.
Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne, ob 13. uri v istem
prostoru, z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradis skupina G, d.d.
uprava
Ob-30468/04
Na podlagi določila 283. in 285. člena
Zakona o gospodarskih družbah, Statuta
delniške družbe Morer, d.d. in sklepa nadzornega sveta z dne 3. 11. 2004 sklicujem
deveto redno sejo skupščine
delniške družbe Morer – proizvodnja
pisarniških potrebščin, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 16. 12. 2004, s pričetkom ob 11. uri na sedežu družbe v Izoli,
Cesta v Pregavor 5 (sejna dvorana), z naslednjim dnevnim redom:
1. Določitev notarja za sestavo notarskega zapisa in imenovanje predsednika seje
skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlagani sklep: za sestavo notarskega
zapisa osme redne seje skupščine se določi
notar Dravo Ferligoj, iz Kopra, Ferrarska ulica 14, za predsednika skupščine se imenuje
Radovan Šuc, za preštevalki glasov se imenujeta Tanja Ratoša in Alenka Kenk.
2. Razporeditev čistega dobička poslovnega leta.
Predlagani sklep:
Čisti dobiček poslovnega leta v znesku
33,873.814,37 SIT se razporedi za:
– druge rezerve v znesku 10,000.000
SIT,
– rezerve za lastne delnice v znesku
10,000.000 SIT.
Del v znesku 13,873.814,37 se uporabi
za razdelitev v naslednjih poslovnih letih.
Skupščina pooblašča člana uprave – direktorja družbe, da v skladu z določilom
240. člena ZGD, sprejme potrebne sklepe
o zmanjšanju osnovnega kapitala za nominalno vrednost vseh lastnih delnic z umikom
pridobljenih lastnih delnic iz oblikovanega
sklada lastnih delnic do dne seje skupščine
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s prodajno ceno največ do vrednosti delnice
po bilanci stanja na dan 31. 12. 2003 brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala na skupščini delniške družbe
glede zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
3. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlagani sklep: v skladu z določili 282.
a člena Zakona o gospodarskih družbah se
podeli razrešnica članu uprave – direktorju delniške družbe, predsedniku in članom
nadzornega sveta.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlagani sklep:
Skupščina ugotavlja, da je direktor družbe na podlagi pooblastila skupščine z dne
9. 9. 2003 dne 31. 12. 2003 sprejel sklep o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
13.137 lastnih delnic, tako da znaša nominalna vrednost osnovnega kapitala družbe v
nominalni vrednosti 93,830.000 SIT.
Skupščina ugotavlja, da je direktor družbe v Uradnem listu RS št. 44-47/04 z dne
30. 4. 2004 in št. 48/51/04 z dne 7. 5. 2004
objavil sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic delniške družbe
Morer, proizvodnja pisarniških potrebščin,
d.d. in pozval upnike, da se izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala,
vendar upniki v roku 6 mesecev od dne
zadnje objave dne 7. 5. 2004 niso podali
zahtev na podlagi 350. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Glede na zgornje ugotovitve se osnovni kapital delniške družbe Morer, proizvodnja pisarniških potrebščin, d.d. zmanjša
za nominalno vrednost 13,137.000 SIT in
znaša po zmanjšanju v nominalni vrednosti 93,830.000 SIT in se v sodnem registru
prijavi vpis zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe.
5. Sprememba oziroma uskladitev dejavnosti družbe.
Predlagani sklep: sprejme se sklep o
uskladitvi dejavnosti družbe z dejavnostmi
na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasiﬁkacije dejavnosti.
6. Spremembe statuta delniške družbe
zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta delniške družbe Morer, proizvodnja pisarniških potrebščin, d.d., glede dejavnosti družbe in glede vrednosti osnovnega
kapitala družbe.
7. Sprejem statuta delniške družbe v prečiščenem besedilu.
Predlog sklepa: sprejme se statut delniške družbe Morer, prozvodnja pisarniških
potrebščin, d.d. v prečiščenem besedilu.
8. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2004.
Predlagani sklep: nadzorni svet predlaga
skupščini delniške družbe, da za revizorja za
revizijo računovodskih izkazov za leto 2004
imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija,
d.o.o. management, consulting in revizija
oziroma pooblaščenega revizorja Marjana
Mahniča, univ.dipl.ek.
Čas zasedanja skupščine: deveta redna
seja skupščine delniške družbe je sklicana
za četrtek, dne 16. 12. 2004 s pričetkom
ob 11. uri na sedežu družbe v Izoli, cesta v
Pregavor št. 5 (sejna dvorana). Če ob prvem
sklicu ni dosežena sklepčnost, se ponovno
zasedanje skupščine določi za četrtek, dne
16. 12. 2004 ob 12. uri v istem prostoru.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljav-
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no odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Sejna dvorana bo odprta od 10. ure, to je
eno uro pred uradnim pričetkom seje skupščine do pričetka seje skupščine.
Pogoji udeležbe na seji skupščine: devete redne seje skupščine delniške družbe
Morer, d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji,
v korist katerih so delnice delniške družbe
vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki
se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, zakoniti zastopniki
oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom ob predložitvi dokazov o zakonitem
zastopanju.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini: je dopustno le, če tisti, ki se želi
udeležiti skupščine (udeleženec: delničar,
zastopnik delničarja – pravne osebe ali
pooblaščenec enega ali več delničarjev)
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine
družbi pisno prijavi svojo udeležbo. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na
sedež družbe najmanj 3 dni pred dnem
skupščine, pri čemer se šteje dan zasedanja v ta rok.
Pooblastila: pooblastilo mora biti pisno.
Za ﬁzične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja;
za pravne osebe pa ime in priimek in naslov
zastopnika ali pooblaščenca. Če se daje pooblastilo za mladoletnega delničarja, mora
pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva je
to skrbnik ob predložitvi privolitve pristojnega Centra za socialno delo.
Gradiva: gradivo za deveto redno sejo
skupščine je na vpogled na sedežu družbe v Izoli, Cesta v Pregavor št. 5, v času
od objave dalje vsak delovni dan od 9. do
12. ure. Za informacije po telefonu je št.
05/6168-630; odgovorna oseba za dajanje
podatkov je Vinko Šavle.
Morer d.d.
direktor družbe
Vinko Šavle
Ob-30469/04
Na podlagi točke 6/3. Statuta družbe Tovarna meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
11. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine, d.d.,
ki bo v sredo 15. 12. 2004, ob 13. uri,
na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče 153.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Za predsednika skupščine se imenuje Niko Pušnik, za preštevalca glasov se
imenujeta Jeseničnik Barbara in Jana Toš.
Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz
Slovenj Gradca.
2. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
85,336.000 SIT, se zmanjša za 45,76%,
in sicer z umikom 39.048 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene
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delnice 1.000 SIT, torej v skupni vrednosti
39,048.000 SIT, tako da osnovni kapital po
zmanjšanju znaša 46,288.000 SIT.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala v točki 1. tega sklepa se izvede z umikom 39.048
števila lastnih delnic, ki jih bo družba pridobila na podlagi prodajne pogodbe z delničarjem Probanka, d.d. Maribor. Nakupna
cena za pridobitev delnic znaša 3.841,43
SIT po delnici.
3. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prilagoditev lastnega kapitala obsegu
poslovanja družbe in doseganju večjega donosa na kapital.
4. Družba mora zagotoviti varstvo upnikov pred izplačili delničarjem, na podlagi
zmanjšanja osnovnega kapitala v skladu s
350. členom Zakona o gospodarskih družbah.
5. Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet za uskladitev statuta s spremenjeno
višino osnovnega kapitala.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
1. Skupščina družbe pooblasti upravo,
da v skladu z 240/8. členom Zakona o gospodarskih družbah v obdobju 18. mesecev
od sprejetja tega sklepa na skupščini, po
svojem preudarku in v dobro družbe kupi
lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Najvišja nakupna cena delnic ne sme
presegati knjigovodske vrednosti delnic,
najnižja pa ne sme biti nižja od nominalne
vrednosti delnic.
2. Skupščina pooblasti upravo družbe,
da lahko na podlagi tega sklepa pridobljene
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Umik delnic se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic v breme bilančnega
dobička.
3. Pri pridobivanju in odsvajanju delnic
mora uprava upoštevati načelo enakega
položaja delničarjev in smiselno uporabo
določbe o prednostni pravici delničarjev do
novih delnic.
4. Skupščina družbe pooblašča nadzorni
svet za uskladitev statuta s spremenjeno
višino osnovnega kapitala.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj 10
dni pred dnem skupščine, oziroma njihovi
pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali pisno s
priporočeno pošiljko, najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu
družbe od 12. do 15. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Tovarna meril Kovine, d.d.
uprava
Rudolf Franc Verovnik, inž. str.

Ob-30494/04
Na podlagi statuta delniške družbe Mizarstvo Rogaška Slatina, d.d. v likvidaciji, Tržaški hrib 4, Rogaška Slatina, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 13. 12. 2004 ob 15. uri v prostorih družbe v Rogaški Slatini, Tržaški hrib 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine in preštevalca glasov. Skupščini
bo prisostvoval notar Pavel Rojs.
2. Sprejem poročila o poteku postopka
redne likvidacije.
Predlog sklepa: skupščina družbe je v
skladu z določili 385. člena ZGD, sprejela
poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku postopka prostovoljne likvidacije družbe.
Poročilo o poteku likvidacijskega postopka
je sestavni del tega sklepa. Poslovne knjige,
knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku, se po zaključenem postopku prostovoljne likvidacije
shrani pri Marjanu Žoganu, Linhartova 16,
Rogaška Slatina.
3. Sprejem sklepa o razdelitvi premoženja po zaključenem postopku prostovoljne
likvidacije družbe.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina družbe je v skladu s
385. členom ZGD, sprejela predlog razdelitve premoženja delničarjem po zaključenem
postopku prostovoljne likvidacije družbe, ki
je sestavni del tega sklepa.
3.2. Na osnovi tega sklepa, se rezervirajo in začasno zadržijo sredstva za kritje stroškov v zvezi z zaključitvijo postopka
prostovoljne likvidacije, morebitnih stroškov,
nastalih na osnovi prevzetih jamstev in garancij za dobro izvedbo poslov in morebitnih pravdnih stroškov po zaključku postopka
prostovoljne likvidacije. Rezervirana in začasno zadržana sredstva se z dnem izbrisa
družbe iz sodnega registra, deponirajo na
poslovnem računu notarske pisarne Pavla Rojsa v Šmarju pri Jelšah. Z notarsko
pisarno Pavla Rojsa se sklene pogodba o
deponiranju sredstev.
3.3. Do razdelitve premoženja so upravičeni delničarji, imetniki navadnih imenskih
delnic, vpisani v delniško knjigo, ki se vodi
na sedežu družbe, na dan sklica skupščine.
Predlog razdelitve premoženja po zaključku prostovoljne likvidacije je sestavni del
tega sklepa. Delničarjem se v roku 30 dni
po sprejemu sklepa skupščine o sprejemu
predloga razdelitve premoženja, razdelijo in
izplačajo sredstva iz razdelitve na njihov
račun, ki so ga javili likvidacijskemu upravitelju. V primeru da delničar ne sporoči
računa upravitelju, se pripadajoča sredstva
deponirajo v notarski pisarni Pavla Rojsa v
Šmarju pri Jelšah.
3.4. Po zaključku morebitnih pravdnih
postopkov, po zaključku prostovoljne likvidacije in pokritju nastalih stroškov redne likvidacije, se preostanek rezerviranih in deponiranih sredstev, razdeli delničarjem po
enakem ključu kot se glasi sprejeti predlog
razdelitve premoženja. Morebitni primanjkljaj sredstev za kritje stroškov pa gre v
breme delničarjem, ki so bili udeleženi pri
razdelitvi premoženja po enakem ključu kot
se glasi sprejeti predlog razdelitve premoženja.
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4. Sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra ali prodaji družbe po zaključku likvidacijskega postopka.
Predlog sklepa: po zaključku postopkov
iz prejšnje točke, likvidacijski upravitelj poda
pristojnemu okrožnemu sodišču v Celju
predlog za izbris družbe iz sodnega registra.
Kolikor se izkaže poslovni interes za prodajo
družbe, jo lahko namesto izbrisa iz sodnega
registra proda in kupnino iz prodaje razdeli
delničarjem po enakem ključu kot se glasi
sprejeti predlog razdelitve premoženja.
Predlogi sklepov skupščine, poročilo o
poteku postopka prostovoljne likvidacije in
predlog razdelitve premoženja, so na razpolago delničarjem, pri likvidacijskem upravitelju na naslovu družbe, 27 dni pred pričetkom zasedanja skupščine, vsak delovnik
od 10. do 13. ure. Pravico do udeležbe in
glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji,
ki so vpisani v knjigo delničarjev deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci,
katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe najkasneje 10. 12.
2004. Prijavi mora biti predloženo dokazilo
o lastništvu delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev in prevzeti glasovnice.
Mizarstvo Rogaška Slatina, d.d.
likvidacijski upravitelj
Ob-30495/04
Na podlagi določil statuta družbe METRO d.d., Ljubljanska cesta 87, Celje in
določil 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe METRO d.d. sklicuje
skupščino
družbe METRO d.d.,
ki bo dne 13. 12. 2004 ob 13. uri v prostorih družbe METRO d.d., Lava 8, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog članov nadzornega sveta se odpokličejo člani nadzornega sveta Marjana Škoberne, Mirko Tuš in
Milena Smrečnik.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvolijo Stojan Nikolič, Drago Simčič in Sašo Drobnak za mandat štirih let.
4. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se na predlog uprave in nadzornega sveta
z umikom 6.862 lastnih delnic po nominalni
vrednosti 10.000 SIT za posamezno delnico zmanjša tako, da se osnovni kapital iz
686,280.000 SIT zmanjša na 617,660.000
SIT in je razdeljen na 61.765 delnic nominalne vrednosti 10.000 SIT. Uprava po vpisu
zmanjšanja osnovnega kapitala s sklepom
razveljavi 6.862 umaknjenih delnic družbe in
izda nalog za izbris delnic iz delniške knjige.
Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala
je prevelik obseg osnovne glavnice glede
na dejavnost družbe.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
predlog sprememb in dopolnitev statuta, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
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v Celju, Lava 8, vsak delovni dan po objavi
tega vabila, med 10. in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
Pooblastilo se deponira na družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 13.30 ne glede na višino zastopanega kapitala.
METRO d.d.
direktor
Boštjan Marovt, univ. dipl. ekon.
Ob-30496/04
Na podlagi določil statuta družbe TKANINA d.d. in določil 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
skupščino družbe,
ki bo dne 13. 12. 2004 ob 12. uri na sedežu družbe Lava 8, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine in imenuje notar po predlogu uprave.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2003 in poročilom revizorja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2003 in poročilom
revizorja.
3. Sprejem letnega poročila za leto
2003.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 2003.
4. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: skupni bilančni dobiček
za leto 2003 znaša 24,203.000 SIT in ostane
nerazporejen v celoti in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2003.
6. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov.
Predlog sklepa:
6.1. Odpokličejo se dosedanji člani nadzornega sveta.
6.2. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sveta: na predlog nadzornega
sveta se izvolijo novi člani nadzornega sveta, in sicer Stojan Nikolič, Drago Simčič in
Sašo Drobnak za mandat štirih let.
7. Pooblastilo za nakup lastnih delnic
družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da v letu 2005 in v letu 2006
pridobiva in odsvaja lastne delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva sklepa
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skupščine dalje. Najnižja prodajna cena
znaša 400 SIT, najvišja pa 50.000 SIT za
vsako delnico, skupni nominalni znesek lastnih delnic pa ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe.
Namen pridobivanja lastnih delnic je izpeljava delniških opcij, za obrambne mehanizme pred sovražnimi prevzemi, za ohranjanje vrednosti delničarjev, z namenom
ustvarjanja kapitalskih dobičkov. Skupščina
nadalje pooblašča upravo, da po svoji presoji lastne delnice umakne, brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic skupščina izključuje načelo enake obravnave delničarjev in uporabo 219. člena ter
prednostno pravico delničarjev in uporabo
313. člena Zakona o gospodarskih družbah,
tako da uprava za račun družbe pridobiva in
odsvaja lastne delnice prosto, brez omejitev
in brez posebnih obvestil delničarjem.
Skupščina pooblašča upravo, da po svoji
presoji s sklepom lastne delnice umakne
in s tem zmanjša osnovni kapital brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
8. Sprememba in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
Gradivo za skupščine s predlogi sklepov, ki vključuje letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2003, revizorjevo mnenje, in
predlog sprememb in dopolnitev statuta, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Celju, vsak delovni dan po objavi tega vabila, med 10. in 11. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo tri dni pred skupščino na sedežu družbe. Delničar lahko pooblasti s pisnim pooblastilom tretjo osebo.
Pooblastilo se deponira na družbi skupaj s
prijavo udeležbe na skupščino, tri dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure prej prijavijo v
sprejemni pisarni in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12.30 ne glede na višino zastopanega kapitala.
TKANINA d.d.
Ob-30497/04
Na podlagi 23. člena Statuta delniške
družbe Kompas IngPOS d.d. sklicuje uprava družbe
14. redno skupščino
delničarjev delniške družbe Kompas
IngPOS d.d.,
ki bo dne, 17. 12. 2004, ob 14. uri na sedežu družbe Ljubljana, Tržaška 37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov se izvolijo osebe po
predlogu uprave oziroma delničarjev na
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skupščini. Za notarko se potrdi Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 9. 4. 2004 o sprejemu letnega poročila za leto 2003.
b) Na podlagi sprejetega letnega poročila se celotni bilančni dobiček družbe, v višini
3,824.000 SIT, razporedi v druge rezerve iz
dobička.
c) Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2003.
Predlagatelja vseh sklepov sta uprava in
nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Vljudno prosimo udeležence, da se 15
minut pred pričetkom zasedanja prijavijo
predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini. Za udeležbo na skupščini se
ﬁzične osebe izkažejo z osebnim identiﬁkacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s
pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahajajo letno poslovno poročilo ter pisno mnenje nadzornega sveta o poslovnem
poročilu in predlogu uprave za uporabo bilančnega dobička.
Kompas IngPOS d.d.
uprava
Zvonko Trbanc
Ob-30516/04
Skladno s 46. členom Statuta MC centra
za informacijski inženiring, d.d. sklicujem
skupščino
družbe MC, d.d.,
ki bo v torek, 14. 12. 2004 ob 11. uri v
sejni sobi družbe v Ljubljani, Koprska 98.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepov:
1.1. Za predsednika skupščine se izvoli
Viktor Levec.
1.2. Za preštevalca glasov se izvolita
Matjaž Čot in Marinka Stubičar.
1.3. Skupščini prisostvuje vabljeni notar
Andrej Škrk.
2. Predstavitev letnega poročila družbe o
poslovanju družbe MC, d.d. za poslovno leto
2003 z mnenjem nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov:
3.1. Nerazporejeni dobiček leta 2003 v
znesku 522.718,82 SIT ostane nerazporejen.
3.2. V skladu z 282/a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2003.
4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
4.1. Ugotovi se, da je dosedanji član nadzornega sveta Igor Oklješa dne 21. 11. 2003
odstopil kot član nadzornega sveta.
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4.2. Ugotovi se, da je svet delavcev dne
1. 10. 2004 za novega člana nadzornega
sveta izvolil Matjaža Čota. Mandat traja do
izteka mandata ostalim članom nadzornega
sveta.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalnih pravic
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v centralni register
KDD, Centralne klirinško depotne družbe,
d.d. Ljubljana in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje 3 dni pred dnevom
zasedanja skupščine. Če se bo skupščine
udeležil pooblaščenec delničarja, je treba
prijavi na skupščino predložiti tudi pisno pooblastilo za zastopanje. Pooblastilo ostane
deponirano na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda skupščine je na vpogled vsem delničarjem družbe v prostorih družbe, Koprska
98 Ljubljana (tajništvo), vsak dan, od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 11. do 14. ure.
Če skupščina ne bo sklepčna, se bo
skupščina odvijala dne 14. 12. 2004 ob
11.30 na istem kraju in z istim dnevnim redom in na njej se bo veljavno odločalo ne
glede na višino zastopanega kapitala.
MC, d.d.
direktor
Jože Nered
Ob-30684/04
Na zahtevo družbe Eichner Immobilien
GmbH Q Co.KG, Uferstrasse 28, 96450
Coburg, Nemčija, na podlagi člena 284
ZGD in člena 97 statuta družbe Termopol, predelava plastičnih mas d.d., Sovodenj, Koprivnik 50, 4225 Sovodenj (v
nadaljevanju: Termopol d.d.), uprava družbe sklicuje
skupščino,
ki bo v sredo, dne 15. 12. 2004 ob 14. uri
na sedežu družbe Koprivnik 50, Sovodenj, v
sejni sobi z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Primož Pečelin, za preštevalca
glasov se izvolita Mira Peternelj in Irena
Kalan.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
2. Preoblikovanje delniške družbe Termopol d.d.,v družbo z omejeno odgovornostjo Termopol d.o.o.
Predlog sklepa: delniška družba Termopol, d.d. se preoblikuje v družbo z omejeno
odgovornostjo Termopol, d.o.o. z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je
sestavni del tega sklepa.
Družba Termopol, d.o.o. je pravna naslednica družbe Termopol, d.d. in vstopa v
vsa njena pravna razmerja.
Delnice se spremenijo v poslovne deleže. Presečni dan za spremembo delnic v
poslovne deleže je 10. 12. 2004. Poslovni
deleži družbenikov (dosedanjih delničarjev),
ki jih ti pridobijo z vpisom preoblikovanja v
sodni register, se določijo v naslednjih višinah (stanje na dan 10. 11. 2004):
1. Bednar Ana, Partizanska 43, 4220
Škofja Loka – 443;
2. Bogataj Marta, Stara Oselica 16, 4225
Sovodenj – 70;

3. Bogataj Vinko, Stara Oselica 16, 4225
Sovodenj – 88;
4. Burnik Božo, Stara Oselica 8, 4225
Sovodenj – 70;
5. Dolinar Janez, Stara Oselica 74, 4225
Sovodenj – 107;
6. Dolinar Marija, Stara Oselica 74, 4225
Sovodenj – 107;
7. Eichner Immobilien GmbH Q Co., KG,
Uferstrasse 28, 96450 Coburg, Nemčija –
29.360;
8. Eržen Valentina, Sovodenj 18, 4225
Sovodenj – 70;
9. Filipič Monika, Dobračevska ulica 73,
4226 Žiri – 70;
10. Kokelj Tonka, Stara Oselica 1, 4225
Sovodenj – 26;
11. Kosmač Majda, Trata 13, 4224 Gorenja vas – 88;
12. Mur Mojca, Podgora 15, 4224 Gorenja vas – 88;
13. Pečelin Primož, Pot v Goropeke 7,
4226 Žiri – 195;
14. Podgoršek Renata, Jezerska ulica
16, 4226 Žiri – 70;
15. Rupnik Brigita, Nova Oselica 6, 4225
Sovodenj – 70;
16. Slabe Pavla, Koprivnik 21, 4225 Sovodenj – 88;
17. Uršič Jure, Jazne 24, 5282 Cerkno
– 106;
18. Vončina Franc, Trebija 12, 4224 Gorenja vas – 124;
19. Sedej Antonija, Podjelovo brdo 29,
4225 Sovodenj – 10.
Družba Termopol, d.d. ponuja tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, da
bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 1.200 SIT za vsakih 1.000 SIT
nominalne vrednosti poslovnega deleža.
Družba Termopol, d.d. pridobi od tistih
delničarjev, ki zaradi določitve nominalnega
zneska poslovnega deleža družbe Termopol, d.o.o. v višini 14.000 SIT, ne bodo mogli pridobiti poslovnih deležev v zameno za
svoje delnice in ne bodo dali soglasja v obliki notarskega zapisa, da nominalni znesek
poslovnega deleža družbe Termopol, d.o.o.
znaša 14.000 SIT, njihove delnice za denarno odpravnino v višini 5.000 SIT za vsako
delnico v nominalni višini 4.000 SIT.
3. Sprejem družbene pogodbe družbe
Termopol d.o.o.
Predlog sklepa: skupščina sprejme družbeno pogodbo družbe Termopol, d.o.o. v
predlaganem besedilu. Družbena pogodba
je sestavni del sklepa o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
4. Imenovanje direktorja.
Predlog sklepa: družba ime enega direktorja.
Za direktorja družbe se imenuje Michael
Kumerics, roj. 11. 1. 1858 v Bad Schwalbach, Nemčija.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic ali njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpiskom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe Termopol, d.d. vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.
Družba Termopol d.d. ponuja tistim delničarjem, ki bodo preoblikovanju nasprotovali,
da bo pridobila njihove s preoblikovanjem
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nastale poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 1.200 SIT za vsakih 1.000 SIT
nominalne vrednosti poslovnega deleža. Ta
ponudba družbe Termopol, d.d. bo vsebovana tudi v zapisniku skupščine.
Termopol, d.d.
uprava
Ana Bednar

Zavarovanja
SV 1034/04
Ob-30689/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa posojilne pogodbe št.
NSVS 397 120831/22, pogodbe o kreditu
št. 5273100-397-120830/92, obeh z dne
2. 11. 2004 in sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 1034/04 z dne 5. 11.
2004 notarja Marka Finka iz Celja, je bilo
štiriinpolsobno stanovanje v V. nadstropju stanovanjske hiše v Celju, Ljubljanska
54, v skupni površini 89,80 m2, pridobljeni
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 11. 1991, med prodajalko Občino Celje
in kupcem Ilc Alešem, zastavljeno v korist
upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova
2, matična številka 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s
pripadki, napram dolžniku Ilc Alešu.
SV 732/04
Ob-30691/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 29. 10. 2004, opr.
št. SV-732/04, so bili poslovni prostor št.
1 v pritličju objekta v izmeri 400,32 m2, od
osi 1 do osi 6, poslovni prostor št. 2 v pritličju objekta v izmeri 200,20 m2, od osi 6
do osi 9 in poslovni prostori v prizidku v izmeri 134,23 m2 in tri terase v skupni izmeri
108,4 m2, vsi v objektu Poslovni center s
stanovanji v Šmarju pri Jelšah, stoječem
na parc. št. 44/13, vl. št. 818 k.o. Šmarje
pri Jelšah, last dolžnika Gostilne – hoteli
Štorman, Anton Zvone Štorman s.p., Rimska cesta 10, 3311 Šempeter v Savinjski
dolini, matična št. 1253018, zastavljeni v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
1000 Ljubljana, Trg republike 2, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 18,648.393,64 SIT s pripadki.
SV 389/04
Ob-30692/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 389/04 z dne 4. 11. 2004, je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št. 1, v skupni izmeri 52,16 m2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta
maršala Tita 2, Jesenice, stoječe na parc.
št. 294 k.o. Jesenice, last zastaviteljev Ismeta Mulalića in Fikrete Mulalić, vsakega do
1/2, vse v korist Posojilnice - Bank Borovlje,
r.z.z.o.j., Hauptplatz 16, Borovlje, Avstrija,
matična številka 1900650, v zavarovanje
denarne terjatve 44.000 EUR s pripadki.
SV 603/04
Ob-30693/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 603/04 z dne 4. 11.
2004, je bilo stanovanje št. 16, ki se nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Koroška Bela, Cesta
Talcev 8D, stoječe na parc. št. 373/1 k.o.

Št.

Koroška Bela, v skupni izmeri 76,98 m2,
last zastaviteljev Erne Musić in Adisa Musića, vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe
za prodajo stanovanja z dne 22. 10. 2004
in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 2. 11.
2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnice
- Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz
16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 47.000
EUR s pripadki.
SV 607/04
Ob-30694/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 607/04 z dne 3. 11. 2004, je bilo zastavljeno enosobno stanovanje št. 1, v skupni izmeri 43,68 m2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica
bratov Stražišarjev 15, stoječe na parc. št.
1059 k.o. Jesenice, last zastaviteljev Matjaža Žagarja, Blejska Dobrava 7B, Blejska
Dobrava in Tine Kapetanović, Blejska Dobrava 34, Blejska Dobrava, vsakega do 1/2,
vse v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, matična številka
1430564, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, v zavarovanje denarne terjatve 41.500
EUR s pripadki.
SV 1531/2004
Ob-30696/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1531/2004 z dne
28. 10. 2004, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 14, s pripadajočim kletnim
prostorom v skupni izmeri 53,64 m2, v IV.
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Goriška 19/b, ki stoji na parc. št. 59 k.o.
Spodnje Radvanje, last zastaviteljice Mirjane Miše Šrajlehner, EMŠO 2212964505025,
stanujoče Maribor, Goriška ul. 19B, na podlagi prodajne pogodbe opr. št. SV 644/97
z dne 24. 11. 1997, sklenjene s prodajalcem BWC-Hotel & Travel Consulting d.o.o.,
zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s
pripadki.
SV 478/04
Ob-30697/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Duše Trobec Bučan, notarke iz Kranja, opr. št. SV 478/04 z dne
8. 11. 2004, so bile nepremičnine, dvosobno
stanovanje s kabinetom št. 4, s površino
81,24 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka B 6, stoječega na parc. št. 326
in 329/1, obe k.o. Klanec, na naslovu 4000
Kranj, Likozarjeva ulica 27, last zastaviteljev
Cvetka Povšiča, EMŠO 0509952500570 in
Mije Marije Povšič, EMŠO 0805954505357,
oba stanujoča 4000 Kranj, Likozarjeva ulica
27, vsakega do ½, do 30. 9. 2009 zastavljene v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, MŠ 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 65.000 EUR s pripadki.
SV 1000/04
Ob-30699/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1000/04
z dne 5. 11. 2004, je bilo trisobno stanovanje
št. 26, v skupni izmeri 76,37 m2, ki se nahaja
v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Preglov trg 13 v Ljubljani, stoječe
na parc. št. 1553/1 k.o. Moste, last Jasmina
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in Edise Abdić, vsakega do ½, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 15. 10. 2004 in
dodatka k prodajni pogodbi z dne 27. 10.
2004, sklenjenih z Saferjem, Hamido in Naziro Porić kot prodajalci, zastavljeno v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje
denarnih terjatev v višini 29.903 in 24.396
EUR, s pripadki.
SV 904/04
Ob-30701/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz
Nove Gorice, opr. št. SV 904/04 z dne 3. 11.
2004, je bil poslovni prostor številka 3 z
oznako L3, v pritličju stanovanjskega objekta SB3 na naslovu XXX. divizije 3A v
Novi Gorici, v velikosti 76,88 m2, stoječega
na parc. št. 130/2, k.o. Nova Gorica, last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 1. 7. 2004, s prodajalcem
Reklame Štrukelj Stojan Štrukelj s.p., vse
v korist upnika Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, Trg Edvarda Kardelja
1, Nova Gorica, z matično številko 5628849,
za zavarovanje terjatve v višini 15,000.000
SIT, brez obresti in z valutno klavzulo EUR,
za dobo 8 let in 1 leto moratorija na odplačilo
glavnice in končno zapadlostjo 8. 4. 2013 z
vsemi pripadki in stroški.
SV 621/04
Ob-30713/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 621/04 z dne 8. 11. 2004,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 12, tip
A3, ki se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Slovenski
Javornik, Kurirska pot 2 C, stoječe na parc.
št. 1991/2 in parc. št. 1995/1, obe k.o. Jesenice, v skupni izmeri 56,97 m2, last zastaviteljice Suzane Žemve, na podlagi prodajne pogodbe št. 25/JAV-2004 z dne 20. 10.
2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnice
- Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz
16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.000
EUR s pripadki.
SV 485/04
Ob-30798/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Duše Trobec Bučan, notarke iz Kranja, opr. št. SV 485/04 z dne
9. 11. 2004, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 14, v izmeri 85,20 m2, ki se
nahaja v drugem nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu 4000 Kranj, Gogalova ulica 5, stoječe na parc. št. 186/1, k.o. Huje,
vpisani v z.k. vl. št. 26, iste k.o. Okrajnega
sodišča iz Kranja, ki pa v zemljiški knjigi še
ni vpisano, last zastavitelja Denisa Vukelića,
EMŠO 0703979501073, Kranj, Gogalova
ulica 5, do 25. 10. 2014, zastavljena v korist
upnice Posojilnice - Bank Št. Jakob v Rožu,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Avstrija, Št. Jakob, Št. Jakob 14, A-9184,
enolična identiﬁkacijska številka 1870769, v
zavarovanje denarne terjatve v višini 15.000
EUR s pp.
SV 1574/2004
Ob-30814/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1574/2004 z dne
5. 11. 2004, je bila nepremičnina, stanovanje z identiﬁkacijsko št. 1973/2 in oznako
0.2, s pripadajočim kletnim prostorom št.
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2A v skupni izmeri 49,84 m2, v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe v Mariboru, Panonska ulica 7, zgrajene na parc. št. 1909
k. o. Tezno, s pripadajočim atrijem na naknadno odmerjeni parc. št. k. o. Tezno, v
skupni minimalni izmeri 30 m2, last zastavitelja Fritz-Montage d.o.o., Spodnji Jakobski
dol 71, Jakobski dol, matična št. 5565251,
zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 9,500.000 SIT s
pripadki.
SV 1598/2004
Ob-30815/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1598/2004 z dne
9. 11. 2004, je bila nepremičnina, lokal št.
1, v izmeri 53,80 m2, v pritličju poslovno
stanovanjskega objekta št. 2, stoječega na
parc. št. 402/2, 402/18 in 402/19 k.o. Zg.
Radvanje, last zastaviteljice Vinite Knez,
EMŠO 1310962505174, stanujoče Hotinja
vas, Ravna ul. 1, p. Orehova vas, na podlagi
kupoprodajne pogodbe 275 L1/2 in aneksa
št. A 275 L1/2, z dne 15. 10. 2004, sklenjene s prodajalcem Kograd gradnje d.o.o.,
Miklavška c. 82, 2311 Hoče, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarnih terjatev
v višini 35.450 EUR s pripadki in v višini
43.750 EUR s pripadki, v tolarski protivrednosti po podjetniškem prodajnem tečaju upnice na dan plačila.
SV 1604/04
Ob-30816/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat, opravilna številka SV 1604/04 z dne 9. 11. 2004,
je bila nepremičnina, stanovanje številka 27
v izmeri 31,04 m2, ki se nahaja v petem
nadstropju stavbe v Mariboru, Knafelčeva
ulica 26, zgrajene na parceli številka 1621/1
katastrska občina Spodnje Radvanje, last
zastaviteljice Ruske Stevanović, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 9. 11. 2004, sklenjene med njo kot kupcem ter med Mileno
Bukovič kot prodajalko, zastavljena v korist
upnice PB Slovenije, d.d. – bančna skupina
Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika Posredništvo pri prodaji pijač Ruska Stevanović s.p., Resljeva
6, 2000 Maribor, v višini 17.000 EUR s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do vključno 1. 11. 2014.
SV 1209/04
Ob-30817/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz
Ljubljane, opr. št. SV 1209/04 z dne 10. 11.
2004, sta bila garsonjera št. 47, v izmeri
27,44 m2, v 4. nadstropju stanovanjske hiše
v Ljubljani, Jakčeva ulica 40, parc. št. 732,
k.o. Štepanja vas, s pravico souporabe na
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stavbe in kletni prostor – shramba št.
47, v izmeri 0,99 m2 – druga klet, last zastavitelja Kokot Franca, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, zastavljena v korist upnika Škerjanc Jožeta, Ižanska 77, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8.820
EUR s pripadki.
SV 1547/2004
Ob-30906/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, št. SV 1547/2004 z dne 10. 11. 2004,
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je trisobno stanovanje v izmeri 96,40 m2, št.
18 v II. nadstropju, stanovanjske stavbe v
Kranju, Kidričeva 11, ki stoji na parc. št.
888/2 k.o. Kranj, ki je v lasti Strman Zorana
in Strman Tatjane, Trg Prešernove brigade
10, Kranj, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št. 362-10/91-04/1701 z dne
1. 2. 1993, dodatka k prodajni pogodbi z dne
12. 11. 1993 in aneksa št. 2 z dne 13. 10.
2004, sklenjene s prodajalko Mestno Občino
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, zastavljeno v
korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 14,000.000 SIT s pripadki.
SV 602/04
Ob-30907/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 602/04 z dne 10. 11. 2004,
je bilo stanovanje št. 14, ki se nahaja v
drugem nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča 70B,
stoječe na parc. št. 1321/7 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 44,03 m2, last zastaviteljice
Ade Vidic, na podlagi pogodbe za prodajo
stanovanja z dne 26. 10. 2004, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice - Bank Borovlje,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.000 EUR s pripadki.
SV 1024/04
Ob-30908/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1024/04 z
dne 9. 11. 2004, je bilo štirisobno stanovanje
št. 21, v izmeri 83,10 m2 v 3. nadstropju, s
kletjo v izmeri 2,80 m2 v kletni etaži, ki se
nahaja v stanovanjskem bloku na naslovu
Kogojeva 1, Ljubljana, na parc. št. 809/7,
vl. št. 1803, k.o. Dravlje, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastaviteljev Petek Ksenije do 2/3 in Bertoncelj
Petra do 1/3, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 10. 2004 in dodatka z dne
29. 10. 2004, sklenjenih z Miklič Štefanijo
kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 42.000 EUR, v SIT protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 29/2004
Os-30269/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 29/2004 sklep z dne 29. 10.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Kostroj – Novi stroji, Proizvodnja strojev
d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske Konjice
– v stečaju (matična številka: 5627222, ID
št. za DDV: SI26633752), se zaključi v skladu z dol. 99/II čl. 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: Kostroj – Novi stroji, Proizvodnja strojev d.o.o., Tovarniška 2,
Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka: 5627222, ID št. za DDV: SI26633752),
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 10. 2004
St 214/2002
Os-30270/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 214/2002 dne 27. 10. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Kseles Kočevje
Ksenija Švara s.p., Rajndol 2, Kočevje,
zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2004
St 153/2004
Os-30271/04
To sodišče je s sklepom St 153/2004 z
dne 28. 10. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bregar Andrej s.p., Na bregu 3, Zagorje ob Savi, davčna številka:
80930557 in ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2004
St 36/2004
Os-30272/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Unigrad d.o.o. Maribor – v stečaju,
Prušnikova 44, Maribor, šifra dejavnosti
45.210, matična številka 5337038, davčna
številka 38093766, se v skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2004
St 37/2004
Os-30273/04
Postopek prisilne poravnave dolžnika
»CNS« trgovsko, kmetijsko in turistično
gostinsko podjetje Bučečovci d.o.o., Bučečovci 8, 9242 Križevci pri Ljutomeru
(prej: Tilia d.o.o. Bučečovci, Bučečovci 8,
9242 Križevci pri Ljutomeru), se iz razloga
tretjega odstavka 27. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji ustavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 11. 2004
St 22/95
Os-30274/04
Stečajno upraviteljico Dragico Razboršek se z dne 27. 10. 2004 razreši funkcije
stečajne upraviteljice v stečajni zadevi EEK
Montaža d.o.o. – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2004
St 34/2004
Os-30275/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
Bistra turizem d.o.o., Vrhnika – v stečaju,
za dne 12. 1. 2005 ob 12.15, v sobi 307/A

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
tega sodišča razpisuje 2. narok za preizkus
prijavljenih terjatev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2004
St 82/2004
Os-30277/04
To sodišče je s sklepom St 82/2004 z dne
28. 10. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Technacommerce d.o.o.
Mengeš, Reboljeva 19 – 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 29. 10. 2004
St 47/2004
Os-30278/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 47/2004 dne 25. 10. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Zaključna dela
v gradbeništvu Kolar Marjan s.p., Prvomajska 3, Litija, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v 15
dneh po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2004
St 12/2004
Os-30282/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 12/2004 dne 21. 10. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Dino V d.o.o. Podjetje za gostinstvo, turizem in proizvodnjo, Zadobrovška c. 88, Ljubljana Polje,
zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v 15
dneh po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2004
St 194/2004
Os-30283/04
To sodišče je s sklepom St 194/2004 dne
28. 10. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Micom Productions Družba za
TV, ﬁlm, produkcijo in vizualno obdelavo
d.o.o., Brodišče 30, Trzin, matična številka
5294355, davčna številka 35006650.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, Dalmatinova 5, 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 31. 1. 2005 ob 10. uri, soba 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2004

Št.

St 32/2004
Os-30284/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 32/2004 z dne 29. 10. 2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Bebe d.o.o. inženiring in reklamne storitve, Srednja vas v Bohinju št. 158, Srednja
vas v Bohinju, matična številka: 1196871,
šifra dejavnosti: 74.400, davčna številka:
28645243.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Grega Erman, Dunajska 106, Ljubljana.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve in
vlogi priložijo dokazilo o plačilu predpisane
takse za prijavo.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. RS MF DURS, Davčni urad Kranj, Slovenski trg 2, Kranj,
2. Jurij Schollmayer, Savska cesta 16,
Ljubljana,
3. Bofex d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana,
4. Pošta Slovenije d.o.o. Maribor, PE
Ljubljana, Čopova ulica 11, Ljubljana,
5. Leykam tiskarna, d.o.o., Miklavška cesta 61, Hoče.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 29. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 10. 2004
St 28/2004
Os-30286/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 28/2004 z dne 28. 10. 2004 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom M.V.G.
Nagelj Proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o. Tržič, Kriška cesta 9, Kovor, Tržič,
matična številka: 5743591, šifra dejavnosti:
52.487, davčna številka: 30526191 in ga z
istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2004
St 53/2004
Os-30288/04
To sodišče je v poravnalnem senatu v
zadevi, ki se vodi pod opr. št. St 37/2004,
na seji senata dne 29. 10. 2004 sprejelo
naslednji sklep:
I. 1. Z dnem 29. 10. 2004 se začne postopek prisilne poravnave zoper dolžnika
Soboška tiskarna – Solidarnost, Podjetje
za zaposlovanje invalidov d.d., Arhitekta
Novaka 4, Murska Sobota.
2. Predlagatelju se nalaga, da na račun
tukajšnjega sodišča št. 01100-6950422028,
sklic na št. 11 42200-2340003-51100534
položi predujem za stroške postopka v višini 1,500.000 SIT, v roku 15 dni.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica prijavijo svoje terjatve. K prijavi
terjatve morajo priložiti dokaz o plačilu sod-

122 / 12. 11. 2004 /

Stran

7785

ne takse, ki znaša 2% od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodna taksa se plača na račun
sodnih taks tukajšnjega sodišča št.
01100-1000339014 (velja za pravne osebe) oziroma št. 01100-1000338529 (velja
za ﬁzične osebe in zasebnike), sklic na št.
11 42200-7110006-51100534.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se postavi mag. Milorad Vidovič
iz Veščice 6/a.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 29. 10. 2004 nabije na
oglasno desko sodišča.
II. Imenuje se 5-članski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
– Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava
Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, oddelek v Murski Soboti;
– Hypo Leasing Maribor podjetje za ﬁnanciranje d.o.o., Ptujska cesta 133, Maribor;
– Metalka Trgovina d.d., Dalmatinova 2,
Ljubljana;
– List d.o.o., Brilejeva 3, Ljubljana in
– Štefan Bočkorec, Adrijanci 48/b, Gornji Petrovci – predstavnik delavcev.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 10. 2004
St 9/2002
Os-30289/04
To sodišče je na seji senata dne 29. 10.
2004 pod opr. št. St 9/2002 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Dvojka Trgovina na drobno in debelo, export-import d.o.o., Dolenjske Toplice, Maksa Henigmana 35, matična št.
5364175, šifra dejavnosti 52.430, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Dvojka Trgovina na drobno in debelo,
export-import d.o.o., Dolenjske Toplice,
Maksa Henigmana 35, izbriše iz sodnega
registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 10. 2004
St 23/2004
Os-30470/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2004 z dne 3. 11. 2004 zoper dolžnika Partner Proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o., Mariborska 4, Radlje ob Dravi sklenilo, da se spremeni odredba o imenovanju
upniškega odbora z dne 5. 10. 2004 tako,
da se imenuje upniški odbor v sestavi:
1. Republika Slovenija, Gregorčičeva
20, Ljubljana,
2. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana,
3. Elektrotehna Elex International Trade
d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana,
4. OZ prevoznika Gorenjske, Cvetlična
ulica 10, Naklo,
5. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 11. 2004

Stran
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St 21/2004

Št.

122 / 12. 11. 2004
Os-30498/04

To sodišče je s sklepom stečajnega
senata št. St 21/2004 z dne 5. 11. 2004 na
podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL
začelo in takoj zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Rob Podjetje za gostinstvo in turizem d.o.o. Dobova, matična
številka 5811929.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
vpisan pod vl. št. 1/0353300/00 izbriše iz
sodnega registra.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 11. 2004
St 216/2004

Os-30499/04

To sodišče je s sklepom St 216/2004
dne 5. 11. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Posredništvo, Mateja Blažič, s.p., Moravška gora 77, Gabrovka,
matična številka: 1077104, davčna številka: 86544977.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 2. 2005 ob 10. uri, soba 321/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2004
St 71/2002

Os-30500/04

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 71/2002 z dne 4. 11. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Transfer Družba za trgovino in storitve d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Linhartova 6, ker
so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2004
St 26/2004

Os-30501/04

1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Robar posredništvo, trgovina in storitve d.o.o. Maribor – v stečaju,
šifra dejavnosti 52.485, matična številka
543732, davčna številka 81002696, se v
skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso
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ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2004
St 88/2004

Os-30502/04

I. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 88/2004, dne 4. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Hotel Črni les, gostinstvo in turizem
d.o.o., Lenart, Zamarkova 1/b, Lenart.
Odslej ﬁrma glasi Hotel Črni les, gostinstvo in turizem d.o.o., Lenart – v stečaju,
Zamarkova 1/b, Lenart.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ignac Marinič, Svetozarevska 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in
kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
3. 2. 2005, ob 9. uri, v sobi 220/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 4. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 2004
St 51/2004

Os-30503/04

1. Z dnem 5. 11. 2004 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Slaščičarna
center Zurap Saliji s.p., Glavni trg 4,
Ljutomer, davčna številka 59014717, matična številka 5900024.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica
ob progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh pismenih izvodih
in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačani
taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Ne plača
se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, ﬁzične osebe in
zasebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100514.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 17. 1. 2005 ob 9.30, v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka se dne 5. 11. 2004 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana
odločba o začetku stečajnega postopka.
Tega dne nastopijo vse pravne posledice
začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev
stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 11. 2004
St 39/2004

Os-30504/04

1. Z dnem 5. 11. 2004 se ustavi postopek prisilne poravnave in se z istim dnem
začne stečajni postopek nad dolžnikom
Gostilna »Pri Slavi« Slava Maučec s.p.,
Gančani 80/a, matična številka 5329218,
davčna številka 87544822.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica
Ob progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh pismenih izvodih
in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega oklica o
začetku stečajnega postopka. S prijavo
terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o
plačani taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Ne plača se taksa za prijavo terjatev
delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, ﬁzične osebe in
zasebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100394.
Terjatve upnikov, ki so jih prijavili v
postopku prisilne poravnave, ki je zoper
dolžnika tekel pri tukajšnjem sodišču, se
štejejo kot pravočasno prijavljene v tem
stečajnem postopku in jih ni potrebno ponovno prijavljati.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 17. 1. 2005 ob 10. uri v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se dne 5. 11. 2004 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana
odločba o začetku stečajnega postopka.
Tega dne nastopijo vse pravne posledice
začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev
stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 11. 2004
St 33/2004

Os-30505/04

To sodišče je na predlog dolžnika Gara
d.o.o. Nova Gorica, s sklepom z dne 5. 11.
2004, opr. št. St 33/2004, začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Gara
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storitve, trgovina in zunanja trgovina
d.o.o. Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Prvomajska ul. 37, z matično številko 5492386, davčno številko 36471577 in
šifro dejavnosti 74140, čigar ﬁrma odslej
glasi Gara storitve, trgovina in zunanja trgovina d.o.o. Nova Gorica – v stečaju.
Za stečajno upraviteljico je postavilo
Ksenijo Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica. Prijave terjatev z
vsemi dokazili morajo biti predložene v
dveh izvodih. Prijavi je treba priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
vsote prijavljenih terjatev posameznega
upnika, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT, katero se poravna do zneska 10.000 SIT v sodnih kolekih, ki se jih
nalepi na original prijave, nad navedenim
zneskom pa z nakazilom na račun sodnih
taks TRR št. 01100-1000339014, sklic na
št. 1142218-7110006-3004.
Dolžnikove dolžnike pozivamo, da svoje dolgove brez odlašanja poravnajo v stečajno maso.
Narok za preizkus terjatev je določen
za dne 9. 2. 2005 ob 8.30, v sobi št. 110/I
tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča dne
5. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 11. 2004

Št.

1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 2. 2005 ob 12. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska c. 41, v 9. nadstropju v sejni sobi.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
9. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2004

Izvršbe
In 00/0077

Os-28709/04

V izvršilni zadevi In 2000/0077 Okrajnega sodišča v Celju, upnice Komercialne
banke Triglav v stečaju, Beethovnova 14,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba
Zdolšek iz Ljubljane, proti dolžniku Poluks
d.o.o. Celje, Kosovelova 6, Celje, zaradi izterjave denarne terjatve, je izvršitelj Zvonimir Kristijan Mirt dne 28. 9. 2004 zarubil
nepremičnino – poslovne prostore št. 3, 4 in
5 v pritličju Kosovelove 16, Celje. Zapisnik o
rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 10. 2004
In 2001/00643

Os-28702/04

To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku nad Avtotap d.o.o. – v stečaju, Maribor, ki bo dne
17. 12. 2004 ob 9. uri v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 11. 2004

Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodišča
pod opr. št. In 2001/00643, In 2001/00660,
In 2001/00661, In 2001/00677, In
2001/00678, In 2001/00679, In 2001/00694,
In 2001/00695, In 2001/00696, In
2001/00697, In 2001/00712, In 2001/00713,
In 2001/00714 z dne 24. 10. 2001, je bil dne
20. 9. 2004 opravljen v korist upnika SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja v izmeri 95,90 m2, ki
se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske
hiše Vrtača 4 v Ljubljani, last dolžnika: Mihalek Nino, Vrtača 4, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2004

St 69/2004

In 2003/01178

St 8/96

Os-30706/04

Os-30723/04

To sodišče je s sklepom St 69/2004 dne
9. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mizarstvo Praznik d.o.o., proizvodnja in trgovina, Konca vas 26, Stara
Cerkev, matična številka: 5646367, davčna
številka: 87269473.
Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Marija Magdalena Šantl 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

Os-28707/04

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 8. 7. 2003, je bil dne 6. 5. 2004
opravljen v korist upnikov: Omahen Majda;
Leban Derviševič Metoda; Tovarna tapet
Veta; SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o.;
Pupčević Momirka; MNZ Ljubljana; Obadič
Ivan; Obadič Darja; Trifunović Popov; Grabnar Roman; Babnik Lučka; Srebovt Marjetka; Špes Tatjana; Milojković Mihalj; Petrič
Ana; Madronič Marija; Burgermeister Ivan;
Strnad Jože; Gašparac Ivan; Koželj Lucija
Andre; Šarič Šerif; Žižmond Janja; Breznik Marija; Breznik Rado; Hunjet Francka;
Toškan Petja; Toškan Rado; Peklaj Jernej;
Benedik Marjeta; Smonkar Tomaž; Ficko
Štefanija; Denadić Metja; Denadić Mile; Pitz
Ervin; Štefanič Petra; Avguštin Bojana; Šuligoj Klavdija; Podlogar Nada; Kordež Jelka;
Limo d.o.o.; Kovačič Šuput; Novak Breda;
Novak Vilko; Hribar Urška; Bojović Miomir;
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Tisovec Jože; Tisovec Robert; Jelovčan Simon; Zajc Dojer Marija; Papazovski Olga;
Godina Sonja; Kranjc Bogomil; Baričič Ivan;
Petrič Alenka; Pikula Tadeja; Puppis Maja;
Jankovič Zdenka; Kranjc Jože; Cepuš Zvonimir; Sosič Jordan; Petrovič Bogoljub; Kocjančič Rok; Grden Lidija; Juvančič Mojca;
Zaletel Nada; Zaletel Zlatko; Krumpak Igor;
Drole Vojko; Krumpak Iztok, rubež stanovanja št. 5 v izmeri 81,50 m2, s kletjo v izmeri
4,60 m2, Steletova ul. 2, Ljubljana, poslovni
prostor št. 101 v izmeri 27,50 m2, s skladiščem v izmeri 15,50 m2, poslovni prostor št.
102 in št. 104, last dolžnika Dizako Zavarovanje d.o.o., Cesta prvih borcev 8, Brežice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2004
In 87/2004

Os-28701/04

Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24,
9000 Murska Sobota, je dne 16. 3. 2004, s
pričetkom ob 13. uri v zadevi Ig 2002/692,
Okrajno sodišče v Murski Soboti, zoper
dolžnika Hajdinjak Ernest s.p., Grad 190g,
9264 Grad, za upnika Euroﬁn leasing d.o.o.,
Pod gradom 1, 2380 Slovenj Gradec, ki ga
zastopa odvetnica Karla Pajnik, Francetova 6, 2380 Slovenj Gradec, v kraju Grad
190g, 9264 Grad, pri dolžniku, ob prisotnosti
Franc Pušenjak – izvršitelj, Hajdinjak Ernest
– dolžnik in Karla Pajnik – pooblaščenka
upnika, opravil rubež nepremičnine, stanovanja v vrstni stanovanjski hiši na naslovu
Grad 190g, 9264 Grad, parc. št. 1855, vl.
št. 398, k.o. Grad, v izmeri 70,61 m2, zadnji
vhod, gledano s strani dovoza na dvorišče.
In 04/00022

Os-28708/04

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, proti dolžnici Cvetki Malus, Bistrica ob Sotli 48, Bistrica ob Sotli, zaradi izterjave 2,202.084,80 SIT s pp., s sklepom z dne 11. 2. 2004, opr. št. In 04/00022,
dovolilo izvršbo z rubežem nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prostora v izmeri 34,28 m2, v poslovno-rekreativnem-trgovskem objektu Sonce,
na naslovu Celjska cesta 7, Rogaška Slatina,
katerega lastnica je Malus Cvetka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 2. 1994,
sklenjene med Malus Cvetko kot kupcem in
IPI Holdingom, Zdraviliški trg 13, Rogaška
Slatina. Izvršitelj je dne 9. 4. 2004 opravil
rubež navedene nepremičnine. Zapisnik o
rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 27. 5. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 3707/2004

Os-27439/04

Pri tem sodišču je s sklepom z dne 15. 9.
2004 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 22. 5.
1998, med GIP Vegrad p.o., Velenje, Ju-
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teks, Kemijsko tekstilno podjetje p.o., Žalec,
Banka Celje d.d., Celje, Vodno gospodarski
biro Maribor d.o.o., Maribor, Vodno gospodarsko podjetje Drava Ptuj p.o., Ptuj, Vodno
gospodarsko podjetje Mura Murska Sobota
p.o., Murska Sobota, SCT d.d., Ljubljana,
Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana,
SGP Kograd Dravograd d.o.o., Podjetje
splošne dejavnosti gradbeništva Otiški vrh,
Dravograd, SGP Kograd, GP Stavbenik Prevalje d.o.o., Prevalje, SGP Kograd, GP Slovenj Gradec d.o.o., Slovenj Gradec, SGP
Kograd, Podjetje IGEM Dravograd d.o.o.,
Dravograd, SGP Kograd, Inženiring d.o.o.,
Dravograd, Ingrad Koncern d.o.o. Celje kot
prodajalci, ki jih vse zastopa pooblaščenec
Ivan Klobčar, Cesta IX/18, Velenje in KDO
Studio d.o.o., Kamniško-Zasavskega odreda 7a, Kamnik, kot kupcem. Pogodba se
nanaša na prodajo stanovanja – garsonjere št. 40, v VI. nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Goriška 8, Celje, v izmeri
26,92 m2, s pripadajočim kletnim prostorom
št. 40 v izmeri 1,04 m2, vl. št. 2384/40, k.o.
Ostrožno, na parc. št. 717/64, k.o. Ostrožno. Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Druks
Dina, roj. 10. 4. 1979, Goriška 8, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 10. 2004
Rz 35/97

Os-25906/04

Z oklicem o začetku postopka dopolnitve
zemljiške knjige, s parc. št. 2990, k.o. Bate,
glede katere so verjetno izkazali lastninsko
pravico: Mafalda Sedevčič, pok. Jožefa, roj.
8. 12. 1940, Nova Gorica, Kidričeva ulica
16B, do 1/3, Sedevčič Aldo, pok. Jožefa,
roj. 11. 1. 1935, Nova Gorica, Kidričeva ulica 28a, do 1/3 in Albert Žbona, pok. Antona, roj. 29. 5. 1925, Ljubljana, Ulica bratov
Rozmanov 4, do 1/3, se poziva vse imetnike
pravic na nepremičnini, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, oziroma
obstoj pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega odstavka 229. člena Zakona o zemljiški knjigi
(Uradni list RS, št. 58/03).
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 9. 2004
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podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 37.
členom Zakona o nepravdnem postopku,
nasprotnemu udeležencu Ljubomirju Koruzi,
v nepravdni zadevi, ki se vodi zaradi razdružitve solastnega premoženja, postavilo
začasnega zastopnika odv. Giania Flega iz
Kopra, Vojkovo nabrežje 23, ki bo zastopal
nasprotnega udeleženca v nepravdnem postopku vse do takrat, dokler sam nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 10. 2004
P 211/2004

Okrožno sodišče v Kopru je v pravdni zadevi tožeče stranke Julijane Čehovin-Šket,
Trg svobode 29, Sevnica, ki jo zastopa odv.
Dušan Železnik iz Sežane, zoper toženo
stranko Franca Žgurja od Jožefa, zadnji naslov Trebižani 1, Štanjel, sedaj neznanega
bivališča, ki se vodi pod opr. št. P 211/2004,
zaradi priposestvovanja lastninske pravice,
toženi stranki Francu Žgurju, na podlagi določbe 4. točke drugega odstavka 82. člena
ZPP, ker je neznanega bivališča in nima postavljenega pooblaščenca v Republiki Sloveniji, postavilo začasno zastopnico Bredo
Požar, odvetnico iz Kopra, Pristaniška 8.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 10. 2004
I 2000/02420

N 16/2003

Os-28726/04

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom
z dne 13. 10. 2004, opr. št. N 16/2003, na

Os-28724/04

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. I 2000/02420 z dne 26. 7.
2002, upnika Si.Mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Branko Lipovec
iz Kranja, proti dolžniku Reﬁku Mujagiču,
Valjavčeva ulica 14, Kranj, ki ga zastopa začasni zastopnik, odvetnik mag. Janez Jocif
iz Kranja, zaradi izterjave 21.933,50 SIT s
pripadki, se dolžniku Reﬁku Mujagiču, nazadnje stanujočem Valjavčeva ulica 14, Kranj,
sedaj neznanega bivališča, postavi začasni
zastopnik Janez Jocif, odvetnik iz Kranja.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler ne bo le-ta ali njegov pooblaščenec
nastopil pred sodiščem, oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2004
In 2000/02005

Oklici o skrbnikih in
razpravah

Os-28735/04

Os-28725/04

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. I 2000/02005 z dne 26. 7.
2002, upnika Si.Mobil, telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Branko Lipovec iz Kranja, proti dolžnici Dragani Galič,
Ulica Tončka Dežmana 2, Kranj, zaradi izterjave 55.239 SIT s pripadki, se dolžni-

ci Dragani Galič, nazadnje stanujoči Ulica
Tončka Dežmana 2, Kranj, sedaj neznanega
bivališča, postavi začasni zastopnik Janez
Jocif, odvetnik iz Kranja. Začasni zastopnik bo dolžnico zastopal, dokler ne bo le-ta
ali njen pooblaščenec, nastopila pred sodiščem, oziroma dokler ji skrbstveni organ ne
bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2004
I 2000/01993

Os-28727/04

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2000/01993 z dne
12. 2. 2003, upnika Si.Mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134b,
Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Branko Lipovec iz Kranja, proti dolžniku Milošu Kingu,
Jelenčeva ulica 28, Kranj, ki ga zastopa začasni zastopnik, odvetnik mag. Janez Jocif
iz Kranja, zaradi izterjave 138.767 SIT s pp,
se dolžniku Milošu Kingu, Jelenčeva ulica
28, Kranj, postavi začasni zastopnik Janez
Jocif, odvetnik iz Kranja. Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler ne bo le-ta
ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 10. 2004
I D 786/91

Os-24206/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi po pok. Kobe Rudolfu, sinu Mihaela, roj. 1. 7. 1913, umrlem 31. 5. 1991, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Chengdujska
c. 22, državljanu Republike Slovenije, postavilo kot začasnega zastopnika dediču Drexel
Rudolfu, roj. 29. 5. 1951, ki je neznanega
prebivališča, odvetnika Gregorja Zupančiča,
Mala ul. 5/VII, Ljubljana, ki bo zastopal navedenega dediča v tem zapuščinskem postopku vse do takrat, dokler navedeni dedič
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika. Začasni zastopnik je bil postavljen
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena ZPP.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2004
I 2000/11943

Os-28710/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Zabukovec-Groznik, v izvršilni zadevi upnika Jamstveni in preživninski
sklad RS, Kotnikova 28, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Karmen Pavlin iz Ljubljane, proti
dolžniku Korpič Leopoldu, Lesno Brdo 10,
Horjul, zaradi izterjave plačila preživnine s
pp, dne 21. 9. 2004 sklenilo:
dolžniku Korpič Leopoldu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
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zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče Ljubljana
dne 21. 9. 2004
I 2000/12724

Os-28711/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika Si.Mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska c. 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Vukovič Mladena, Brilejeva 1, Ljubljana, zaradi izterjave 40.535,50 SIT s pp,
dne 5. 10. 2004 sklenilo:
dolžniku Mladenu Vukoviču se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
- ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2004
I 2000/125754

Os-28712/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika Si.Mobil d.d., telekomunikacijske storitve
d.d., Šmartinska c. 134/a, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper dolžnika Sajdl Iztoka, Kunaverjeva ul.
12, Ljubljana, zaradi izterjave 54.770,50 SIT
s pp, dne 5. 10. 2004 sklenilo:
dolžniku Iztoku Sajdlu se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2004
I 1999/19939

Os-28715/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika Si.Mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska c. 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika: Džurdža Babič, Endliharjeva 15,
Ljubljana, zaradi izterjave 197.896 SIT s pp,
dne 5. 10. 2004 sklenilo:
dolžniku: Džurdža Babič se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2004
I 2003/07464

Os-28716/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič, v izvršilni zadevi upnika Si.Mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska c. 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Gibičan Ivana, Ilirska ul. 19, Ljubljana, zaradi izterjave 129.771 SIT s pp, dne
5. 10. 2004 sklenilo:
dolžniku: Ivanu Gibičarju se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2004
I 2000/12760

Os-28717/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika Si.Mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska c. 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnico Habjan Jožico, Cesta v Gorice 119,
Ljubljana, zaradi izterjave 41.297, SIT s pp,
dne 5. 10. 2004 sklenilo:
dolžnici Jožici Habjan se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2004
I 2000/11672

Os-28718/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika Si.Mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska c. 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Dolinar Vitomira, Studenec 48/b,
Ljubljana Polje, zaradi izterjave 96.206 SIT
s pp, dne 5. 10. 2004 sklenilo:
dolžniku: Vitomirju Dolinarju se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
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pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2004
I 200215585

Os-28719/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika
Si.Mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska c. 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Stojanović Dragana, Ane Ziherlove 4, Ljubljana, zaradi izterjave 153.310
SIT s pp, dne 5. 10. 2004 sklenilo:
dolžniku Draganu Stojanoviću se na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2004
I 2003/01862

Os-28720/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika
Si.Mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska c. 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Klepić Zorana, Brodarjev trg 5,
Ljubljana, zaradi izterjave 102.338 SIT s
pp, dne 5. 10. 2004 sklenilo:
dolžniku: Zoranu Klepiću se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2004
I 2000/14297

Os-28721/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika
Si.Mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska c. 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnico Jager Miro, Rusjanov trg 5, Ljubljana, zaradi izterjave 111.077 SIT s pp,
dne 5. 10. 2004 sklenilo:
dolžnici Miri Jager se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2004

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

I 2002/14392

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.Mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžnici Akvić Majdi prej Kavaš, Novakova 1, Ljubljana, zaradi
izterjave 26.375 SIT sklenilo:
dolžnici Akvić Majdi prej Kavaš, Novakova 1, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2004

Os-28722/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnika
Si.Mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska c. 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnico Jojinović Marico, Plešičeva ul. 8,
Ljubljana, zaradi izterjave 78.522 SIT s pp,
dne 5. 10. 2004 sklenilo:
dolžnici Marici Jojinović se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2004
I 2001/03321

Os-28730/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžniku Arbi Francu, Črtomirova 21 c, Ljubljana, zaradi izterjave
883.785,40 SIT sklenilo:
dolžniku Arbi Francu, Črtomirova 21 c,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem.
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 18. 10. 2004
I 2000/09994

Os-28731/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Diners Club SLO, d.o.o., Dunajska 129, Ljubljana, proti dolžniku Šiljkovič Senadu, Grudnova 6, Ljubljana, zaradi
izterjave 269.216,30 SIT sklenilo:
dolžniku Šiljkovič Senadu, Grudnova 6,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.

I 2001/01658

I 2003/00082

Os-28732/04

Os-28738/04

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Martini Lepoša Hajtnik v izvršilni
zadevi upnika Si.Mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Ljubljana, Šmartinska 134b,
ki ga zastopa odvetnik Branko Lipovec iz
Kranja, zoper dolžnico Stanislavo Sobočan,
Klemenova 126, Ljubljana, zaradi izterjave
378.900 SIT s pp, dne 2. 9. 2004 sklenilo:
dolžnici Stanislavi Sobočan se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 9. 2004
Rz 59/2004

Os-24205/04

V skladu s 4. točko drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
z drugim odstavkom 120. člena Zakona o
zemljiški knjigi ter v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku se Ferrari Jožeﬁ, roj. Trampuž, Jevšček Mariji, roj. Trampuž, Jurca Amaliji, roj. Trampuž, Kocjančič
Terezi, roj. Trampuž, Trampuž Alojzu, Trampuž Francu in Trampuž Matiji v postopku
dopolnitve zemljiške knjige s parc. št. 375,
k.o. Kostanjevica na Krasu, postavi začasna
zastopnica, odv. Branka Mevlja Turk iz Nove
Gorice, Gradnikove brigade 53.

Začasna zastopnica bo zastopala v postopku dopolnitve zemljiške knjige vse do
takrat, dokler imenovane osebe ali njihovi
pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2004
I 2003/01145

Os-19234/04

V izvršilni zadevi opr. št. I 2003/01145
upnika Si.Mobil d.d., Šmartinska c. 134 b,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Lipovec, zoper
dolžnico Pilih Ireno, Regrča vas 22, Novo
mesto, je sodišče s sklepom z dne 22. 6.
2004 postavilo začasnega zastopnika dolžnice – odv. Boruta Tirana, Prešernov trg 8,
Novo mesto, na podlagi 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v
tem postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 6. 2004
P 223/2003

Os-28967/04

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajnem
sodniku Niku Falknerju v pravdni zadevi tožeče stranke Frančiške Marušič, Seča 183,
Portorož, ki jo zastopa odv. Franc Pipan
iz Sevnice, zoper tožene stranke 1. Anito
Verbanc, Ukmarjeva ulica 2, Portorož, ki
jo zastopa odv. Niko Varežič iz Portoroža,
2. Renato Černe, Vinjole 19, Lucija, in 3.
Bruna Blaškoviča, Via dei Moreri 7/3, Trst,
Italija, zaradi izplačila dednega deleža (pcto.
750.000 SIT), na podlagi 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
tretjetožencu Brunu Blaškoviču se kot
začasni zastopnik postavi odvetnik Rajko
Trunkl iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal tretjetoženca v postopku vse do takrat, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 10. 2004
I 438/2003

Os-29290/04

Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku svetniku Silvestru Zagrajšku v
izvršilni zadevi upnice SKB Leasing d.o.o.,
Slovenska 54, Ljubljana, ki jo zastopa Aleš
Pegan, odvetnik v Ljubljani, zoper dolžnika
Alberta Sitarja, Kvedrova cesta 5/a, Sevnica, zaradi izterjave 3,247.823,81 SIT s pp,
dne 6. 5. 2004 sklenilo:
dolžniku Albertu Sitarju, nazadnje stanujočemu Kvedrova cesta 5/a, Sevnica, se postavi začasni zastopnik Zdravko Groboljšek,
odvetnik v Sevnici, Trg svobode 9.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
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dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 6. 5. 2004

Kolektivni delovni spori
Kd 5/2003

Os-26481/04

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 – Svet delavcev Radiotelevizije Slovenija, Kolodvorska 2-4, Ljubljana
in nasprotnim udeležencem – Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska
2-4, Ljubljana, zaradi kršitve zakona o soupravljanju.
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 3 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 10. 12. 2004
ob 8.30 v razpravni dvorani št. 3/I nad. Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva cesta 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 29. 9.
2004.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1558/2004

Rg-29293/04

To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Servis Planko, knjigovodstvo
in transport, d.n.o., Hotunje 20a, Ponikva,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 22. 9. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Planko Emiliji, Hotunje 20a, Ponikva in
Planko Igorju, Ponikva 18a, Ponikva, 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 spre-

Št.

jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2004
Srg 1150/2004

Rg-28177/04

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Metro servis – Vzdrževanje instalacij, trgovina in storitve, d.o.o. Portorož, Liminjanska 94b, Lucija, 6320 Portorož, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3853/00, preneha po skrajšanem postopku po sklep družbenika z dne
6. 10. 2004.
Družbenik Julijan Klabot iz Portoroža,
Obala 127, 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 o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2004
Srg 1540/2004

Rg-29745/04

Družba Beyasol Commerce, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Lesce, s
sedežem Na Trati 59, Lesce, vpisana na
reg. vl. št. 1/04512/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Begeš Iztok in Begeš Janez, oba Na Trati 59,
Lesce.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 10. 2004
Srg 06960/2004

Rg-27675/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe B Plus
– Bogdanović, storitveno podjetje k.d.,
Vodnikovo naselje 37, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba B Plus – Bogdanović, storitveno podjetje k.d., Vodnikovo naselje, Ljubljana, reg. št. vl. 1/33995/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 11. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bogdanović Nevenka in
Bogdanović Uroš, Vodnikovo naselje 37,
Ljubljana, kot dedič pokojnega komplementarja Bogdanović Tomislava, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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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 8738/2004

Rg-28582/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Austro Diesel,
trgovska d.o.o., Linhartova 11, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Austro Diesel, trgovska d.o.o.,
Linhartova 11, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 30. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Austro Diesel GmbH
NFG. KG, Schwechat, Tarbuk Business
Park 4, Avstrija in Tarbuk Land-und Baumaschinen Management GmbH, Schwechat, Hainburger Bundesstr. 1, Avstrija, 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 08644/2004

Rg-28585/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Area projekt,
Podjetje za svetovalni inženiring, zastopanje, trgovino in storitve, d.o.o. Ljubljana, Pod
lipami 24, objavlja sklep:
Area projekt, Podjetje za svetovalni
inženiring, zastopanje, trgovino in storitve, d.o.o. Ljubljana, Pod lipami 24, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Vilfan Ivan in Vobner Helena, oba Štihova 9, Ljubljana, 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
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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 18. 10. 2004
Srg 08193/2004

Rg-28961/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Grebenc
in družbenik, ﬁnančno in računovodsko
svetovanje, d.n.o., Rakek, Cesta Josipa
Ribičiča 17, objavlja sklep:
družba Grebenc in družbenik, ﬁnančno in računovodsko svetovanje, d.n.o.,
Rakek, Cesta Josipa Ribičiča 17, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 9. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Grebenc Tomaž in Keber Dolores, oba Rakek, Cesta Josipa Ribičiča 17, 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 07781/2004

Rg-28963/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Vehovec-Vehovec Vebo trade, družba za trgovino, zastopanje, storitve, marketing in
inženiring, d.n.o., Ljubljana, Pod hrasti 63,
objavlja sklep:
družba Vehovec-Vehovec Vebo trade,
družba za trgovino, zastopanje, storitve, marketing in inženiring, d.n.o., Ljubljana, Pod hrasti 63, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Vehovec Božo, Pod
hrasti 63, Ljubljana in Vehovec Dejan,
Gerbičeva 45, Ljubljana, 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
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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 08359/2004

Rg-28965/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Puccini,
Gostinstvo in turizem d.o.o., Ljubljana, Trg
M.D.B. 1, objavlja sklep:
družba Puccini, Gostinstvo in turizem
d.o.o., Ljubljana, Trg M.D.B. 1, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenice
z dne 21. 9. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Edna Kernc, Hrenova ulica
18, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice 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 08189/2004

Rg-29297/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Goda, Export-import d.o.o., Ljubljana, Mencingerjeva
ulica 33, objavlja sklep:
Goda, Export-import d.o.o., Ljubljana, Mencingerjeva ulica 33, reg. št. vl.
1/38872/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 13. 9. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Lazar Jordan, Damber 21,
Nova Gorica, 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 15. 10. 2004
SRG-2639/2001

Rg-30715/04

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog odvetnice Darje Erceg iz Ljubljane, Štefanova 5/V, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra družbe Istama, družba za trgovino

in turizem d.o.o. Ljubljana, Aleševčeva 22,
objavlja sklep:
družba Istama, družba za trgovino in
turizem d.o.o. Ljubljana, Aleševčeva 22,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 1. 2001.
Družba ima poplačane vse obveznosti
in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Coklar Esat, Istanbul, B.
Pasa, Yildirim, Huner 5, Turčija, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Coklar Esata.
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 6. 2. 2001
Srg 1938/2004

Rg-28206/04

Družba Jaroma – podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Ob ribniku 91, Maribor, reg. št. vl.
1/11972/00, katere družbenika sta Krašovec Marjan in Krašovec Jarmila, oba Ob
ribniku 91, Maribor, po sklepu družbenikov družbe z dne 13. 8. 2004 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom sta prevzela Krašovec Marjan in Krašovec Jarmila.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki
in pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2004
Srg 743/2004

Rg-25252/04

Družba Alpi d.n.o. Pirih&Pirih, Kmetijsko-trgovsko podjetje Jazne, s sedežem Jazne 9, Cerkno, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
1-2194-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 16. 7. 2004.
Ustanovitelja družbe sta Pirih Zmaga
in Pirih Albin, oba Jazne 9, Cerkno, 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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 9. 2004
Srg 1043/2004

Rg-29744/04

Družba Vinitis Močivnik, Vizuelne komunikacije in svetovanje k.d. Dobravlje,
s sedežem Dobravlje 9, Dobravlje, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. vložka 1-1412-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 25. 10. 2004.
Ustanovitelja družbe sta Marijan Močivnik in Barbi Vrčon Močivnik, oba Dobravlje 9, Dobravlje, 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 26. 10. 2004
Srg 1053/2004

Rg-29783/04

Družba Elpro, Podjetje za projektiranje, izvajanje in nadzor elektroinstalacij
d.o.o., s sedežem Mestni trg 11, Idrija,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka 1-796-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 26. 10. 2004.
Ustanovitelj družbe je Hiti Frančišek,
Pot v Trnje 27, Spodnja Idrija, 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 28. 10. 2004
Srg 1091/2004

Št.

Ustanovitelja družbe sta Karol Trošt,
Slap 3E, Podnanos in Miloš Lavrenčič, Podraga 70, Podnanos, 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 4. 11. 2004
Srg 1092/2004

Rg-30340/04

Družba Kobal M, Trgovsko podjetje
d.o.o. Ajdovščina, s sedežem Goriška
cesta 27A, Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
vložka 1-574-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 4. 11. 2004.
Ustanovitelj družbe je Miran Kobal, Goriška cesta 27A, Ajdovščina, 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 4. 11. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Leki
d.o.o.,
Hafnerjeva
6A,
Ljubljana-Šentvid, štampiljko pravokotne
oblike, z napisom Leki d.o.o., Ljubljana,
Hafnerjeva ulica 6A. gnw-170599

Rg-30339/04

Družba MD Metalli, Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., s sedežem
Tovarniška 5, Ajdovščina, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. vložka 1-2250-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 25. 10. 2004.

Priglasitveni list
Borštnar Zvezdana s.p., Ulica 1. Junija
28, Trbovlje, priglasitveni list, opravilna
št. 56-0076/94, izdan dne 1.6.1994.
gnw-170999
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Cvajnar Janez, Žlebe 8, Medvode, obrtno
dovoljenje, št. 056628/4932/01-37/1998 reprezentativno, izdano dne 23. 9. 1998.
gns-170578
Delajković Goran, Slavka Gruma 46,
Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038-1651/95, izdan dne 14.07.1995.
gnm-171109
Dodič Oskar s.p., Cesta na Markovec
6A, Koper - Capodistria, priglasitveni list,
opravilna št. 17/03-2437/98, izdan dne
27.7.2001. gnb-171095
Gorjanc Cvetka, Rozmanova 18, Koper
- Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 06-1003/04, izdan dne 11.10.2004.
gni-170538
Jandrić Milovan, Franca Mlakarja
40, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
03/03-313-1056/92, izdano dne 30. 12.1992.
gnj-171137
Jerkič SLavko, Samova 5, Portorož
- Portorose, priglasitveni list, opravilna št.
40-0390/94, izdan dne 1.6.1994, 1.3.1997.
gng-170965
Jesenšek Alojz s.p., Moravška gora 77,
Gabrovka, priglasitveni list, opravilna št.
23000999. gnm-170809
Muhvič Albinca, V Karlovce 29,
Ljubljana-Dobrunje,
priglasitveni
list,
opravilna št. 26-1644/95, izdan dne
27.1.1997. gnd-171118
Nikolič Milan, Kočevska 1, Škoﬂjica,
priglasitveni list, opravilna št. 28-2757/98,
izdan dne 1.9.1998. gnj-171162
Prebil Irena, Tržaška cesta 489, Brezovica
pri Ljubljani, priglasitveni list, opravilna št.
25-0527/94, izdan dne 3.3.2000, 3.3.1999
in 30.9.1994. gnv-170700
Rondović Mijomir, Stritarjeva 7, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0821/97,
izdan dne 19.2.1997. gnp-170531
Šegš Borut, Gregorčičeva 28, Piran
- Pirano, priglasitveni list, opravilna
št. 40-1512/97, izdan dne 2.7.1997.
gne-170792
Ukmar Stane s.p., Kolovec 15, Radomlje,
priglasitveni list, opravilna št. 06-23/93,
izdan dne 27.9.1993. gnp-170781
Vidmar Zlatko, Podturn pri Dol. Toplicah
93, Dolenjske Toplice, priglasitveni list,
opravilna št. 038-0959/94, izdan dne
01.10.1994. gnb-170695
Vidmar Zlatko, Podturn pri Dol. Toplicah
93, Dolenjske Toplice, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 012263/1136/01-48/2002 in
obrtno dovoljenje z isto številko, izdana dne
11.01.2002. gnp-170706
Višnjevec Leonora, Merče 39, Sežana,
priglasitveni list, opravilna št. 48-104597,
izdan dne 01.04.1997. gnz-171096

Potne listine
Berger
Mladen,
Vita
Kraigherja
16, Maribor, potni list, št. P00605029.
gnp-171181
Cerovac Samantha, Na gaju 25, Ljubljana,
potni list, št. P00946900. gnd-170922
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Čas Nejc, Legen 59, Šmartno pri
Slov.Gradcu, potni list, št. P00518092.
gnp-171156
Čopić Danijel, Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, potni list, št. P00016560.
gnn-171008
Čudovan Kristina, Pot Vitka Pavljiča
6, Hrastnik, potni list, št. P00977988.
gnp-171031
Ćopić Milan, Cesta M. Tita 41, Jesenice,
potni list, št. P00781219. gnz-170621
Deleja Peter, Šolska 30, Mozirje, potni
list, št. P00350781. gnw-171024
Drugović Matej, Oklukova gora 2, Artiče,
potni list, št. P00135836. gnd-171143
Falout Tatjana, Celovška cesta 72,
Ljubljana, potni list, št. P00428734.
gny-170897
Ferlan Alojz, Hrenova 16, Maribor, potni
list, št. P00137349. gnc-170569
Fink Jurij Luka, Ipavčeva 16, Celje, potni
list, št. P00988938. gnr-170704
Furlan Mihael, Iška 157, Ig, potni list, št.
P00125357. gnm-170759
Grčar Mateja, Ljubno 133, Podnart, potni
list, št. P00420687. gns-170653
Halilović Hava, Trg na stavbah 12, Litija,
potni list, št. P00541423. gng-170715
Jakopin John Leo, Pšatnik 14, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. P00800083.
gnp-170881
Jeftić Veselin, Panonska 4, Maribor, potni
list, št. P01002219. gnk-171111
Jugović Ilija, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, potni list, št. P000691798.
gnq-171180
Jus Viktorija, Prešernova 3, Lendava
- Lendva, potni list, št. P00054224.
gnt-170627
Jusič Amel, Trg na stavbah 12, Litija,
potni list, št. P00948380. gnd-170718
Klemenčič Darko, Radohova vas 1,
Šentvid pri Stični, potni list, št. P00669293.
gnn-170708
Klepač Mojca, Kolarska ulica 28, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 123433. gnd-170918
Kokalj Janez, Lapajnetova 57, Idrija,
potni list, št. P45078. gni-171113
Kolman Helena, Ennsgasse 21/17, Wien,
potni list, št. P00859454. gnr-171204
Kopitar Andreja Nataša, Muljava
7, Mengeš, potni list, št. P00590494.
gnf-171091
Kopitar Marko, Muljava 7, Mengeš, potni
list, št. P00590127. gng-171090
Kopitar Olga Breda, Muljava 7, Mengeš,
potni list, št. P01013899. gne-171092
Korpar Neva, Jenkova 12, Postojna,
potni list, št. P00826671. gnk-170736
Košuta Martina, Vrhovlje pri Kožbani 5A,
Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000154006. gnd-170868
Košuta Mitja, Vrhovlje pri Kožbani 5A,
Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000164830. gny-170872
Kovač Rajko, Zg. Pristava 23, Slovenske
Konjice, potni list, št. P00184476.
gnp-170831
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Kresevič Helena, Glavarjeva 49,
Ljubljana, potni list, št. P00433166.
gnj-170712
Lenaršič Maj, Celovška cesta 72,
Ljubljana, potni list, št. P00428735.
gnu-170901
Lenaršič Matic, Celovška cesta 72,
Ljubljana, potni list, št. P00428733.
gnv-170900
Lenaršič Matija, Celovška cesta 72,
Ljubljana, potni list, št. P00428736.
gnw-170899
Majč Boštjan, Cbetlična 2, Ormož, potni
list, št. P00323742. gnu-171126
Manfreda Veronika, Na hribih 19, Tolmin,
potni list, št. P00030933. gns-171028
Maučič Aleš, Zakl 41, Podlehnik, potni
list, št. P00051214. gnh-170968
Mihelin Ana, Zeisigweg 75, 63150
Heussenstamm, potni list, št. P00328353.
gns-170907
Nikolov Jovan, Ptujska cesta 1, Rače,
potni list, št. P00627847. gnv-170650
Omejc Lili, Palerjeva 13, Šenčur, potni
list, št. P00446665. gnh-171114
Pajek Marta, Tunjiška 7/a, Kamnik, potni
list, št. P00671782. gnf-170991
Pangerc Peter, Jenkova 12, Postojna,
potni list, št. P00826672. gnm-170734
Pavlič Jernej, Mirana Jarca 6, Dob, potni
list, št. P00399207. gnm-170659
Pediček Matej, Ulica bratov Učakar
94, Ljubljana, potni list, št. P00306912.
gno-170711
Pjanić Lejdisa, Cesta na Krko 22,
Grosuplje, potni list, št. P00286404.
gnw-171074
Plesničar Marjanca, Cesta M. Tita
82, Jesenice, potni list, št. P00397919.
gnv-170625
Porenta Robert, Crngrob 5, Žabnica,
potni list, št. P00737090. gnb-170745
Porenta Stanislav, Binkelj 2, Škofja Loka,
potni list, št. P00427366. gnn-171208
Pretnar Miha, Kneza Koclja 39, Ljubljana,
potni list, št. P00043602. gnv-170675
Rožac David, Rakitovec 21, Črni Kal,
potni list, št. P00048879. gnr-171004
Sečnik Franc, Vrzdenec 20, Horjul, potni
list, št. P00594536. gnn-171087
Sešel Ivan, Črešnjice 11/b, Frankolovo,
potni list, št. P00620897. gnu-170751
Slana Igor, Ruperče 12, Pernica, potni
list, št. P00968143. gnf-171166
Starič Jadranka Jana, Nanoška 20,
Ljubljana, potni list, št. P00271865.
gnd-171093
Starič Marija, Zabrdje 36, Mirna, potni
list, št. P00777367. gnd-170768
Starič Silvester, Velika stara vas
11/c, Grosuplje, potni list, št. P00114987.
gnt-171002
Starič Tanja,
Velika
stara
vas
11/c, Grosuplje, potni list, št. P00546114.
gnu-171001
Starič
Tine,
Velika
stara
vas
11/c, Grosuplje, potni list, št. P00546115.
gns-171003
Šajina Marija, Trg 1. Maja 8, Piran
- Pirano, potni list, št. P00302466.
gnc-170844

Šircelj
Danijela,
Prešernova
43,
Zagorje ob Savi, potni list, št. P00789247.
gnm-170634
Tokić Goran, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, potni list, št. P00607845.
gnc-170894
Trobec Sonja, Pliskovica 46/a, Dutovlje,
potni list, št. P00522140. gnq-170730
Veljković Saša, Steletova 2, Ljubljana,
potni list, št. P01060122. gnx-170598
Veselić Mladen, Tugomirjeva 2, Ljubljana,
potni list, št. P00526898. gnv-170925
Vidmar Karolina, Cesta bratov Zorko
22, Senovo, potni list, št. P01069792.
gnf-170841
Zabukovnik Aleš, Klanc 50/a, Dobrna,
potni list, št. P00514753. gne-171017
Zadnikar Franc, Dol 8A, Medvode, potni
list, št. P00939177. gne-170817
Zadnikar Klemen, Dol 8A, Medvode,
potni list, št. P00918856. gnd-170818
Zajec Tomaž, Ilešičeva 19, Ljubljana,
potni list, št. P00698041. gnw-170824
Žigon Hinko, Grivška pot 7, Ajdovščina,
potni list, št. P00707617. gno-171132
Žvirc Maksimilijan, Vrhe 34, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00821907.
gnn-171158

Osebne izkaznice
Abram Vera, Lužiško srbska 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000083765.
gnp-170981
Ahčin Tadeja, Praprotna polica 24,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001750183.
gny-170647
Arlič Barbara, Prekorje 8, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 001714815.
gnf-170920
Balažič Denis, Cafova 6, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001291578. gnu-170601
Bančič Viktor, Mala vas pri Grosupljem
30, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000036470. gni-171163
Bečirović Safet, Knaﬂjev trg 12,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000829512.
gnt-170702
Berisha Sali, Ruška 87, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000432407. gnm-171034
Berk Vid, Cankarjeva 29, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001137792. gnn-170808
Birtič Nikola, Svetinova 8B, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000735396.
gnw-170624
Bizjak Robert, Prvačina 111, Prvačina,
osebno
izkaznico,
št.
001585949.
gnr-171154
Bizjak Tomaž, Kalce 43/b, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000670695.
gng-170740
Blas Ana Marija, Pašta 27, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000336400. gnh-171039
Blatnik Kos Suzana, Gotovlje 140,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000563828.
gni-170713
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Bogdanović Alain, Župančičeva ulica 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000151401.
gni-170613
Bombek Vidrih Ivana, Turnerjeva 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000526125.
gnw-171174
Bradelj Boštjan, Maistrova 20, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001182718.
gno-171232
Brajdič Dane, Dobruška vas 41,
Škocjan, osebno izkaznico, št. 000212368.
gnj-170862
Brecelj Martin, Legatova 21, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000475164.
gnd-170618
Bregant Metka, Cesta zmage 92,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001720427.
gnz-170846
Bregar Renata, Levstikova 6, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001266247.
gnv-171225
Brence Miran, Tomšičeva 36, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001213333.
gnh-170914
Buh Tomaž, Černivčeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000498126.
gni-170838
Cerkvenik Anja, Dane pri Divači 21,
Divača, osebno izkaznico, št. 000362054.
gnf-171041
Cerovac Samantha, Na gaju 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001715035.
gne-170921
Ciganović Milan, Gornji trg 21, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 000350793.
gnh-170589
Ciganović Tim, Gornji trg 21, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 001271865.
gni-170588
Čermelj Ennio, Bakoviška 12, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 000146068.
gnx-170998
Čermelj Rihard, Lemutova 20, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000714160.
gnl-170860
Čotič Tomislav, Čevljarska 16, Koper
- Capodistria, osebno izkaznico, št.
000499797. gni-170638
Črnigoj Marija, Javorniška pot 7,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001289032.
gnw-170849
Dobovičnik Vesna, Drešinja vas 12/a,
Petrovče, osebno izkaznico, št. 001268540.
gne-171042
Donko Martina, Jareninski dol 48,
Jarenina, osebno izkaznico, št. 001482473.
m-1690
Duh Sonja, Vukovski Dol 26, Jarenina,
osebno izkaznico, št. 000957014. m-1681
Đurđević Marija, Ulica 17. Julija 23,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000409173.
gno-171157
Emeršič Matjaž, Lankova vas 16A, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 000357197.
gnl-170635
Eršte Fanika, Sela pri Zajčjem vrhu
13, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001822737. gni-171213
Fartek Antonija, Partizanska cesta 10A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000708134.
gns-170728

Št.

Fekonja Marija, Pregljeva ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000624765.
gno-171032
Ferčec Antonija, Ulica mladinskih brigad
17, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000033965. gno-171182
Filipčič
Barbara,
Pretnerjeva
5,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000728956.
gnn-170858
Fras Branko, Spodnja Voličina 104,
Voličina, osebno izkaznico, št. 001621998.
gnu-170851
Fras Stanislava, Korplje 6, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 001368487.
gnx-170648
Fric Andrej, Dekani 7, Dekani, osebno
izkaznico, št. 001667233. gnv-170750
Gaberšček
Bogdan,
Volarje
3,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001114800.
gnr-171029
Gartner Anja, Suhadolčanova ulica 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001656436.
gnd-170993
Gartner Tanaja, Suhadolčanova ulica 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001768351.
gnc-170994
Glavan Damijan, Velike Kompolje
2/a, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001514796. gnx-171198
Golc Marija, Muzejski trg 3, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000650440. gnh-170739
Grah Janez, Braslovče 54, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
001595379.
gni-171188
Grosar Gregor, Poženelova ulica 3,
Laško, osebno izkaznico, št. 000326004.
gnk-171036
Habets Magdelena, Novi svet 16, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000408890.
gnv-170800
Hajrizi Agim, Ulica bratov Greif 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. AH 21495 za tujca. gnv-170850
Halilović Hava, Trg na stavbah 12,
Litija, osebno izkaznico, št. 001271075.
gnf-170716
Haračić Černelč Sanija, Prežihova 9/a,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000451036.
gnz-170971
Hercigonja Krešimir, Mala Cikava
9A, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001458194. gnz-170771
Hervol Zlatka, Stanka Škalerja 21,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001001842.
gng-170615
Hoﬂer Janez, Medvedova 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001010389.
gnq-171005
Horvat Sašo, Soška ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001109922.
gny-170597
Hrovatin Mitjan, Sp. Škoﬁje 115,
Škoﬁje, osebno izkaznico, št. 000778702.
gne-170842
Hvalc Marica, Prešernova ulica 1,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000110689.
gnx-170723
Ivančić Anđela, Jezerci 17, Gozd
Martuljek, osebno izkaznico, št. 000706012.
gny-170622
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Ivnik Andrej, Gumberk 8, Otočec, osebno
izkaznico, št. 000167134. gnu-171026
Jadek Jožica Branka, Medno 70,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
001002550. gnj-171012
Jančar Branko, Gašperšičeva 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001241093.
gng-170565
Jančar Regina, Črna vas 89B, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001789483.
gnf-170566
Janiš Martin, Gortina 25, Muta, osebno
izkaznico, št. 001478434. gnp-170756
Jankovič Ivana, Ulica angelce Ocepkove
14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000113722. gnt-170827
Janžekovič Miroslav, Nova vas pri
Markovcih 97A, Markovci, osebno izkaznico,
št. 001230773. gnt-170652
Jeftić Veselin, Panonska 4, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000244906.
gnl-171110
Jekovec Jana, Na Kalu 18, Naklo, osebno
izkaznico, št. 001634209. gnt-170852
Jelič Mojca, Polanškova 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001683157.
gns-170703
Jelušič Egon, Kazlje 48, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001179803. gnn-170833
Jereb Alja, Kamnogoriška cesta 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001554143.
gnq-171205
Jereb Monika, Bizoviška cesta 31A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000902301.
gnl-171135
Jernejčič Barbara, Dobec 8, Begunje pri
Cerknici, osebno izkaznico, št. 000097301.
gnx-171123
Jevnikar Marija, Stična 93, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000616211.
gnc-170594
Jovanović Ana, Kajuhova 28, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 000774306.
gnm-171159
Kabriman Nusret, Njegoševa 6/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001789700.
gnp-170581
Kajin Luna, Partzanska 1, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000888225.
gnq-170605
Kajta Aleksander, Mariborska cesta 76,
Celje, osebno izkaznico, št. 001756372.
gnq-170755
Kajzer Silvija, Pod Gozdom 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001452305.
gnv-171050
Kalan Martin, Virmaše 138, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000676011.
gnm-171009
Kalin Leopold, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000749630.
gnj-170837
Kapus Kolar Monika, Ulica Iga Grudna 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001019298.
gnl-170764
Karner Miha, Šaranovičeva ulica 31/b,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000927386.
gnw-170574
Karnovšek Simon, Linhartoba 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 000243404.
gnl-170885
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Kenda Danijela, Dvor 8, Bovec, osebno
izkaznico, št. 000615340. gnq-170855
Kerš Ivanka, Šmiklavž pri Škofji vasi 8,
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001040600.
gng-170644
Keržin Gungl Helena Marija, Sojerjeva
30, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001011371. gnt-170927
Knežević Sandi, Pokopališka 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001674968.
gnb-171195
Kočevar Boris, Ptujska cesta 8C,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001801751.
gne-170642
Kolar Alois, Pucova ulica 5, Celje, osebno
izkaznico, št. 001740608. gng-171040
Kološa Vladimir, Tatjane Odrove 11,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000483093.
gnn-171033
Konte Anton, Sela pri Hinjah 12,
Hinje, osebno izkaznico, št. 001063765.
gnv-171125
Kores Maksimiljan, Steklarska 18,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 000846150.
gnp-170631
Koritnik Andreja, Radež 6/a, Loka pri
Zidanem Mostu, osebno izkaznico, št.
000923548. gnc-171044
Korpar Neva, Jenkova 12, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000597022.
gnl-170735
Kos Antonija, Šentjanž nad Dravogradom
69, Vuzenica, osebno izkaznico, št.
000864625. gnx-171023
Kosmač Jan, Kopriva 2, Dutovlje, osebno
izkaznico, št. 000794342. gnz-171021
Kosta Irena, Jamova 38, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000516820.
gnp-170906
Košuta Marjana, Vrhovlje pri Kožbani
5A, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št.
001804104. gnb-170870
Košuta Martina, Vrhovlje pri Kožbani
5A, Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št.
000307905. gnc-170869
Košuta Mojca, Vrhovlje pri Kožbani 5A,
Dobrovo v Brdih, osebno izkaznico, št.
001804096. gnz-170871
Kovačević Božana, Goriška cesta 40,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000811932.
gnd-170743
Kovačević Ranko, Pot na Rakovo
jelšo 173, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000976995. gns-170628
Kovačič Elka, Brezja 12, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000298706.
gnq-170655
Kovačič Ida, Apače 236, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001530159. gnu-170626
Krajnc Sebastijan, Gaj, Prešernova 6,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 000624260.
gnc-170919
Kramer Frančišek, Medlog 68/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 001392170.
gnu-170726
Krašovec Tadej, Sp. Brežnica 45,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 001391436.
gng-170640

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Krebs Luka, Rožna dolina, Cesta V/2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001286491.
gnk-170886
Kristan Urška, Pečovnik 48/a, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001003405.
gnb-170845
Krivec Andrej, Ulica Ivana Regenta
4, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001214263. gnf-170866
Krnc Boštjan, Želimlje 11, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
001416758.
gnd-170693
Kruhar
Simon,
Markečica
11A,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 000012406.
gnw-170649
Kržišnik Frančiška, Šutna 3, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
000472520.
gno-170657
Kugler Zdenka, Goriška ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 00337832.
gnv-170875
Kumelj Andrej, Na Jelovo 21, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
000559029.
gnm-170834
Kušar
Tomislav,
Vodnikova
38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000996473.
gne-170592
Lagler Ernest, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000365120.
gnw-170699
Lap Alojzija, Breza 21, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 000844750. gnz-171121
Lasič Robin, Dombrava 3, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 001818491.
gnk-171136
Lebar Martina, Porabska ulica 8, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001471921.
gnp-171131
Leber Stanislava, Petrovče 204,
Petrovče, osebno izkaznico, št. 001811568.
gnr-170729
Leskovec Marko, Ig 73, Ig, osebno
izkaznico, št. 001619015. gnc-170744
Lešnik Ivan, Prežihova ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000609939.
gnz-170996
Likar Matej, Vipolže 61B, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 001314093.
gne-170742
Likovič Marija, Dolsko 64, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001395616.
gnt-170577
Lipovšek Leserri Nina, Litijska 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001830009.
gnk-171161
Lipovšek Vlasta, Litijska 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000505125.
gnl-171160
Lubej
Sonja,
Rasbergerjeva
30,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001304607.
gny-170722
Macuka Vida, Ljubljanska 42, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000763920.
gni-171088
Maletić Aleš, Cesta 13. Julija 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001651826.
gnv-170725
Markočič Marko, Krasno 3B, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 001739481.
gno-170757

Martinuč Teja, Trg 33, Renče, osebno
izkaznico, št. 001363256. gnl-170710
Mašera Tanja, Gorkičeva 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001448625.
gny-171197
Matjašič Marko, Ul. Tuga Vidmarja 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001070904.
gnv-171025
Maučič Aleš, Zakl 41, Podlehnik, osebno
izkaznico, št. 000183343. gnn-170933
Medik Silvo, Obrež 46, Središče ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000589901.
gnq-171130
Menhart Timotej, Jareninski dol 48,
Jarenina, osebno izkaznico, št. 001482483.
m-1691
Mergeduš Jože, Kungota 159, Kidričevo,
osebno
izkaznico,
št.
000290613.
gng-170840
Merhar Angela, Novakova 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000073104.
gnr-171054
Mešelj Terezija, Cesta na Primož 5,
Muta, osebno izkaznico, št. 000716450.
gni-170738
Milinkovič Vesna, Cesta J. Ribičiča 20,
Rakek, osebno izkaznico, št. 001236468.
gnl-170660
Milošević Marica, Breg pri Borovnici 8/a,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 000543262.
gnc-170769
Mlakar Ivanka, Zlateče pri Šentjurju 10,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001622206.
gnb-170720
Mlinar Tatjana, Javornik 65, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000983057.
gng-170865
Muck Hana, Cankarjeva cesta 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001683031.
gni-170963
Muck Lara, Cankarjeva cesta 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001683036.
gnj-170962
Muck Tadeja, Cankarjeva cesta 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000511215.
gnk-170961
Nadasi Silvija, Cerej 1, Ankaran Ankarano, osebno izkaznico, št. 001591049.
gnq-171155
Nemec Stanko, Mota 51, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000287701.
gnh-170639
Novak Cvetka, Gradišče 7, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000745741.
gnd-170643
Ocvirk Stanko, Celovška 9, Celje, osebno
izkaznico, št. 000555160. gnj-171187
Ogorelec Smiljan, Delavsko naselje 2,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000085979.
gnm-170884
Omerza Anton, Franca Mlakarja 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000467419.
gnc-170819
Ostanek Helena, Mali otok 7, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001794913.
gnn-171133
Pahor Vida, Žarova 8, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000604711. gnz-170746
Partalo Snježana, Krpanova 5, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 001142512.
gno-170732
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Pavlič Danilo, Cesta zmage 79,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001771304.
gng-170915
Peršolja Saša, Biljana 36, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 000290654.
gnq-170930
Peršolja Tomas, Vrhovlje pri Kojskem 5A,
Kojsko, osebno izkaznico, št. 000887117.
gno-170932
Petkovšek Marija, Cesta v Staro vas 3,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000950893.
gny-171022
Pihler Marko, Drbetinci 64, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št.
001000006.
gnk-170811
Pikec Anica, V Radno 20, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000666252.
gnq-170580
Pintarič Marija, Staneta Rozmana 12,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000088947. gny-170997
Pirc Vlado, Gosposka 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000343584.
gns-171153
Pisk Robert, Lohovec 178, Čepovan,
osebno
izkaznico,
št.
000141570.
gnp-170731
Pišek Milena, Janežičeva 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000064243.
gni-171138
Piškur Robert, Želimlje 19, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000270882.
gnc-171144
Podkrajšek Polona, Okrog 8, Ponikva,
osebno
izkaznico,
št.
001228007.
gnt-170727
Pogačar Janez, Ulica Minke Bobnar 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000282655.
gnz-170646
Polak Irena, Dobrava 3, Volčja Draga,
osebno izkaznico, št. P001818483.
gnb-171124
Polanec Tomaž, Gabrov trg 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001545434.
gnz-170946
Povirk Nevenka, Zagorica pri Dolskem
7/a, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000750076. gni-170813
Povše Uroš, Glavna cesta 34, Mirna,
osebno
izkaznico,
št.
000253911.
gnh-171014
Pregelj Andrej, Tovarniška 2, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001282468.
gnt-170752
Prešeren Alojzija, Njegošova 6D,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000012148.
gnf-170691
Prijatelj Maja, Gotna vas 8, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001609148.
gnp-171006
Prikeržnik Ksenija, Javornik 32, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000476445. gny-170847
Prvan Mia Dora, Tržna ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000152596.
gnt-171056
Puhalo Neva, Povšetova 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001312166.
gnu-171226
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Puš Erika, Palmejeva ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001139875.
gny-170947
Rahmanović Mehmed, Borova vas 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000942171.
gnl-170610
Raičević Luka, Novo Polje cesta
IV / 2D, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 001449465. gni-170688
Rajh Drago, Goriška cesta 63, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001499345.
gnh-171189
Rečnik Zvonko, Mestni trg 15, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000340130.
gny-171172
Ribarič Julijana, Med sadovnjaki 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000703155.
gnx-170848
Ribić Anton, Gorenje Sušice 10, Uršna
sela, osebno izkaznico, št. 000780807.
gns-170853
Rigler Ciril, Brinje, Cesta II/2, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000569781.
gnp-170931
Rihard Alenka, Vrazova 44, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000807637.
gnn-171183
Roglič Tea, Trg pohorskega bataljona 5,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 000269536.
gnh-171164
Rojc Martina, Rada Simonitija 4, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001661184.
gne-170917
Rojc Nina, Rada Simonitija 4, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001661190.
gnf-170916
Rozman
Urška,
Čemšenik
31A,
Čemšenik, osebno izkaznico, št. 000412387.
gnu-171201
Rues Jožef, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000083605.
gnb-170895
Senekovič Jurij Andre, Mozelj 2,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001364146.
gnb-170970
Sinček Jakob Lado, Cesta Radomeljske
čete 38, Radomlje, osebno izkaznico, št.
000822382. gnn-170608
Slana Igor, Ruperče 12, Pernica, osebno
izkaznico, št. 001820760. gng-171165
Slana Mirko, Prvenci 23, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
001273793.
gnp-170856
Slovenc Mihaela, Bukošek 24, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001261583.
gnz-171046
Sluga Julijana, Krvavška cesta 30,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 000084015. gni-171038
Slukan Borut, Skoke, Uskoška ulica
72, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000017840. gnp-170606
Soklič Marko, Ljubno 112, Podnart,
osebno
izkaznico,
št.
001761299.
gng-171015
Soltar Mirko, Cesta na Rošpoh 96,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 000350912.
gnl-170585
Srdarev Tinka, Novo Polje cesta
IV / 2D, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 000701293. gnj-170687
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Stopar Vili, Črneča vas 24, Kostanjevica
na Krki, osebno izkaznico, št. 000941439.
gnn-170658
Suhadolc Ivana, Brezje 51, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
001019316.
gnb-170820
Šafarič Marija, Obrez 123, Središče ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000758869.
gnf-170641
Šenk Igor, Jaka Platiše 21, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000910161. gni-170888
Šinko Darja, Smlednik 21/a, Smlednik,
osebno
izkaznico,
št.
000053947.
gnz-170671
Škafar Mojca, Vogelna 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001328988.
gnb-170595
Škrinjar Jonatan, Podjunska 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000742840.
gnk-170911
Škrjanec Anica, Bizoviška cesta 61,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
001076548. gnr-171229
Špenko Danilo, Na Dole 18, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
001723357.
gnz-170821
Štante Peter, Cesta v Lipovce 1C,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001004212. gnt-170552
Štimec Klavdija, Kolodvorska cesta 19,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001773705.
gnc-171219
Štrekelj Starič Zlatka, Tratnikova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000718943.
gnx-170873
Šturm Marija, Sastrže 80, Majšperk,
osebno
izkaznico,
št.
001025437.
gnj-170912
Šuligoj Marija, Cesta Goriške Fronte 89,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000063163. gnk-170861
Tadić Gordana, Gozdna ulica 11,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001291573.
gnr-170604
Theuerschuh Marija, Koroška 2/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000995035.
gnk-170761
Tičar Kristjan, Snovik 6A, Laze v
Tuhinju, osebno izkaznico, št. 000874000.
gnb-170620
Tomažič Kristjan, Vrh Polje 62,
Vipava, osebno izkaznico, št. 000264254.
gnj-170637
Tomažič Tadej, Harije 28, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001080799.
gno-170857
Tornar Robert, Čentiba, Glavna ulica 42,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
000956714. gnq-170880
Tramte Bernarda, Tomažja vas 2,
Škocjan, osebno izkaznico, št. 001682683.
gnx-170623
Urankar Tilka, Prilesje 5, Blagovica,
osebno
izkaznico,
št.
000697520.
gnl-170685
Verbič Simona, Mali most 13, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000741841.
gng-171215
Vertič ALojz, Rudarsko naselje 12,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001034839.
gns-170753
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Veselić
Mladen,
Tugomirjeva
2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001028541.
gnw-170924
Vičič Miran, Vlahovičeva 56, Ankaran Ankarano, osebno izkaznico, št. 000176870.
gnt-170602
Videc Janja, Vodruž 34, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 001060496. gno-170607
Vidmar Jerica, Lošca 54, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001684519. gnq-170630
Vidmar Karolina, Cesta bratov Zorko 22,
Senovo, osebno izkaznico, št. 001029893.
gnd-170843
Vinšek Peter, Rdeči breg 46, Podvelka,
osebno
izkaznico,
št.
001000141.
gnm-170609
Vnuk Rosana, Čeče 72A, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000544892.
gnf-170741
Vrhunc Mateja, Obirska 1/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001579896.
gnn-171233
Vrzel Sašo, Paričjak 17, Radenci, osebno
izkaznico, št. 001507422. gnz-171146
Zajec Anica, Geršakova 35, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000303351.
gnd-171018
Zajec Tomaž, Ilešičeva 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000694334.
gnu-170826
Zaletelj Anita, Mleščevo 7/a, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001802909.
gne-171217
Zgonik Frančiška, Vojkova 77, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000305403.
gnb-171145
Zobavnik Vida, Tunjice 24E, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000386741.
gnf-170966
Zupanič Patricij, Pot v Bitnje 59,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000844095.
gnj-170587
Žibrat Ljuba, Ulica Štefana Kovača
24, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000155060. gnr-170654
Žmitek Martin, Cesta na Brdo 32/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001160388.
gnh-171139
Žula Boris, Lahonci 132, Ivanjkovci,
osebno
izkaznico,
št.
001690333.
gns-171128

Vozniška dovoljenja
Aleksić Gorazd, Ul. Staneta Severja
10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1851491, reg. št. 70762,
izdala UE Maribor. gnj-170612
Arački Danica, Špuhlja 105, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S333298.
gnw-170799
Arh Matilda, Pod Rebrami 16, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S157376, reg. št. 1000. gnb-170545
Arhar Nika, Kašeljska cesta 150,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1297221, reg. št. 226516, izdala UE
Ljubljana. gnh-170989
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Avsec Marjetka, Dol pri Ljubljani 5A, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1866079, reg. št. 10691. gnm-171184
Bajde Bibiana, Kranjska cesta 3D,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001445048, reg. št. 22566, izdala UE
Kamnik. gnx-170773
Bečirović Safet, Knaﬂjev trg 12, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9908,
izdala UE Ribnica. gnu-170701
Benedejčič Miroslav, Ulica II. prekomorske
brigade 52, Koper - Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. SI34362, reg. št.
13375, izdala UE Koper. gnn-170958
Berk Vid, Cankarjeva 29, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001555810, reg. št. 8555, izdala UE
Trebnje. gno-170807
Bohinc Aleš, Malečnik 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1072510, reg. št. 84379, izdala UE
Maribor. gnd-170593
Božić Kostić Zorica, Brodišče 27,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1192925, reg. št. 220427, izdala UE
Ljubljana. gnz-171221
Bradelj Boštjan, Maistrova 20, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 661013, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnp-171231
Breznik Rok, Radehova 39, Lenart v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1886936, reg. št. 11438, izdala UE Lenart.
gnv-170950
Buh Tomaž, Černivčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889230, reg. št. 91490, izdala UE
Ljubljana. gnh-170839
Cigole Damjan, Veliko Širje 59, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2107569. gnu-170876
Cvetek Matej, IIijeva 3, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1177158, reg. št.
112025, izdala UE Maribor. gno-170707
Čampa Slavko, Žimarice 5, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10104, izdala UE Ribnica. gng-170765
Čeh Aleksander, Cesta Maršala Tita 3,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S961729, izdala UE Jesenice. gnq-170805
Čermelj Rihard, Lemutova 20, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 26083, izdala UE Nova Gorica.
gnu-170801
Črnigoj Marija, Javorniška 7, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5676,
izdala UE Postojna. gnx-170798
Delišiminović Roberta, Tbilisijska ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1551015, reg. št. 247368, izdala
UE Ljubljana. gnu-170926
Deluk Aleš, Krkavče 25, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1380026.
gnc-170944
Despot Smilja, Litijska cesta 237,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2095494, reg. št. 166742, izdala UE
Ljubljana. gnb-170995
Dobovičnik
Vesna,
Drešinja
vas
12/a, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat.

ABGH, št. S 001953875, izdala UE Žalec.
gnd-171043
Dolinšek Gabrijela, Glagoljaška 1A,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
št. SI 24730, reg. št. 16297. gnu-170951
Donko Martina, Jareninski dol 48,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1639080, reg. št. 13728. m-1692
Donko Zlatko, Zg. Velka 39, Zgornja
Velka, potrdilo o opravljenem CPP, št. 8278,
izdala UE Maribor. m-1701
Draščič Vasja, Gradišče nad Prvačino
20, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 39681, izdala UE Nova Gorica.
gnt-171127
Duh Sonja, Vukovski Dol 26, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 456434,
reg. št. 4805, izdala UE Pesnica. m-1682
Erjavc Radislav, Planinska 19, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1428724, reg. št. 10501. gnc-170544
Falout Tatjana, Celovška cesta 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1964129, reg. št. 173301.
gnz-170896
Ferlič Matjaž, Gačnik 52/b, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
S 002000663, reg. št. 14842. m-1686
Ferlinc Albert, Selnica ob Muri 169/b,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1238088, reg. št. 12194, izdala UE Pesnica.
m-1685
Furlan Mihael, Iška 157, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1488216, reg. št.
241052, izdala UE Ljubljana. gnn-170758
Gajšek Petra, Artiče 52/b, Artiče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 18631, izdala
UE Brežice. gnv-170775
Gartner Anja, Suhadolčanova ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1947593, reg. št. 237846, izdala UE
Ljubljana. gne-170992
Glogovšek Anton, Ulica Simona Jenka 11,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S675648, reg. št. 26299. gng-170815
Goluh Katja, Zg. Rečica 39A, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1663434. gnb-171020
Grabec Igor, Kantetova ulica 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S91381, reg. št. 12367. gnh-170564
Grm Klemen, Trstenjakova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1434996, reg. št. 242114. gnk-170986
Grosar Gregor, Poženelova ulica 3,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1144096. gnl-171035
Grozdanović Milutin, Fram 4/a, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1741299, reg. št. 1946. gnq-170705
Hajderović Edin, Strniševa cesta 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1791098, reg. št. 237267, izdala UE
Ljubljana. gng-170590
Hercigonja Krešimir, Mala Cikava 9A,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S1699079, reg. št. 7134,
izdala UE Novo mesto. gnb-170770
Hervol Zlatka, Stanka Škalerja 21,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 11971710, reg. št. 16058, izdala UE
Brežice. gnf-170616
Hočevar Balon Barbara, MArinova ulica
53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1251867, reg. št. 130439. gnn-170983
Horvat Sašo, Soška ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244233, reg. št. 207608, izdala UE
Ljubljana. gnz-170596
Hrastovec Uroš, Spodnja Rečica 141/a,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1486094, izdala UE Laško. gno-170632
Hrovatin Mitjan, Sp. Škoﬁje 115, Škoﬁje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
55176, reg. št. 14764, izdala UE Koper.
gnp-170806
Hrup Jože, Gubčeva ulica 17, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 4187, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnu-171151
Hudolin Stanislav, Češnjica 19, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10793, izdala UE Škofja Loka. gnk-171186
Ivančić Anđela, Jezerci 17, Gozd
Martuljek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S547489, izdala UE Jesenice. gnd-170543
Ivešić Danijela, Preradovičeva ulica
29, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1975005, reg. št.
128060, izdala UE Maribor. gnq-170830
Ječnik Zdravko, Zikova 8, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
23083, izdala UE Kamnik. gnr-170629
Jeftić Veselin, Panonska 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1765904, reg. št. 126653. gnj-171112
Jelen Jožef, Panonska cesta 15,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8845, izdala UE Gornja Radgona.
gng-170940
Jenko Vesna, Zgornje Pirniče 89/d,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1827534, reg. št. 126754, izdala UE
Ljubljana. gnw-171224
Jere Mateja, Vir, Umekova ulica 13,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 32407, reg. št. 25061, izdala UE Domžale.
gnw-170674
Jurenec Stanislav, Praprotnikova 9,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S1921482, izdala UE Ptuj. gni-170938
Jurkovič Ciril, Vodova ulica 4, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S450428, izdala UE Ptuj. gnw-170949
Jurkovič Herman, Brezje 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2153641, reg. št. 45223. gnv-170679
Jus Branko, Apače 166, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BCEGH, št. S1841239, izdala
UE Ptuj. gno-170682
Kajzer Silvija, Pod Gozdom 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2083393, reg. št. 48162. gnw-171049
Kalin Leopold, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1992361, reg. št. 198045. gnk-170836
Kenda Alenka, Vrunčeva 31, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2019395, reg. št. 21830. gns-171178

Št.

Keržin Gungl Helena Marija, Sojerjeva
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 596200, reg. št. 94474, izdala
UE Ljubljana. gns-170928
Knez Jure, Vrhe 38, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 12964, izdala UE Slovenj Gradec.
gnj-170787
Knez Magda, Franeta Marušiča 2, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7869, izdala UE Izola. gnh-170539
Kocjan Marjeta, Dolenje Zabukovje 5,
Trebelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 648808, reg. št. 2525, izdala UE Trebnje.
gng-171140
Kočevar Boris, Ptujska cesta 8C, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, reg. št. 38467. gnf-170541
Kopar Dragica, Drulovka 6A, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S805282,
reg. št. 38591, izdala UE Kranj. gnt-170952
Koritnik Andreja, Radež 6/a, Loka pri
Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, št. S
1772141, reg. št. 9179. gnb-171045
Korošak Marjan, Trčova 91, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
573525, reg. št. 14118, izdala UE Maribor.
gnj-171037
Kos Radivoj, Završ pri Grobelnem 16,
Grobelno, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 205151, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-170891
Kosednar Koloman, Murski črnci 24,
Tišina, vozniško dovoljenje, kat. ABCF, št.
S77111, reg. št. 13690. gny-171147
Košalin Daniela, Grad 28, Grad, vozniško
dovoljenje, reg. št. 39103. gnq-171105
Košuta Martina, Vrhovlje pri Kozbani
5A, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 41437, izdala UE Nova
Gorica. gnz-170796
Kovačević Ranko, Pot na Rakovo Jelšo
173, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1213342, reg. št. 193309, izdala
UE Ljubljana. gnx-170823
Kralj Beti, Britof 156, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 807334, reg. št.
36198, izdala UE Kranj. gnt-171206
Kralj Ferdo, Ob Mreži 26, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
5944, izdala UE Ravne na Koroškem.
gne-170942
Kramer Jurij, Staretova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1993303, reg. št. 144414. gnr-171129
Kreže Ingrid, Hotemež 15, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1059806, izdala UE Laško. gnj-170937
Krivec Andrej, Ulica Ivana Regenta 4,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 41127, izdala UE Nova Gorica.
gnb-170795
Krnc Boštjan, Želimlje 11, Škoﬂjica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1920086, reg. št. 227044. gne-170692
Kunc Teja, Horjulska cesta 137,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1453994, reg. št. 243083, izdala UE
Ljubljana. gnt-170977
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Kuntner Peter, Greenwiška 10A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S911903, reg. št. 79405, izdala UE Maribor.
gns-170903
Lagler Ernest, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1459009, reg. št. 7634, izdala UE
Ljubljana. gnx-170698
Lah Franc, Brezje 8, Loče pri Poljčanah,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8818. gnl-170835
Lah Zdenka, Frankopanova ulica 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1849409, reg. št. 37199,
izdala UE Maribor. gnf-171191
Lenaršič Matija, Celovška cesta 72,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1711035, reg. št. 165426.
gnx-170898
Likovič Marija, Dolsko 64, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1775849, reg. št. 206767. gnu-170576
Lilek Romanca, Verd, Cankarjevo
nabrežje 7, Vrhnika, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 16652, izdala
UE Vrhnika. gni-170988
Ljepić Petar, Dolnje Ložine 4/a, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
540963, reg. št. 1622, izdala UE Kočevje.
gnh-170664
Ljubec Branko, Lovska pot 13, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S001817567, reg. št. 10505, izdala UE
Ruše. m-1703
Lovšin Aljoša, Vatovčeva ulica 5, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI
35971, reg. št. 40823. gne-170567
Lozinšek Nina, Gorca 11, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1770911, izdala UE Ptuj. gnx-170973
Lubarda Angela, Stanetova cesta 32,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1023467, reg. št. 8543, izdala UE Velenje.
gnd-171193
Lukan Gorazd, Kolodvorska 2B, Mengeš,
vozniško dovoljenje, št. S1802080, izdala
UE Domžale. gne-170542
Luznar Januš, Valvazorjev dvor 5,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1806745, reg. št. 15071, izdala UE
Grosuplje. gnn-170908
Mahajnc Franc, Prekomorskih brugad
5, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S29494,
izdala UE Tolmin. gnq-170680
Majcan Robert, Tribanska cesta 11,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. SI 53606, reg. št. 19314.
gno-171107
Maletić Aleš, Cesta 13. Julija 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1503827, reg. št. 246041. gnw-170724
Malgaj Heman, Levec 38, Petrovče,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 117/2004. gnm-170934
Meglič Uroš, Begunje 112, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1303746, reg. št. 23607. gno-170957
Merhar Janez, Sajevec 32, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6404,
izdala UE Ribnica. gne-170617
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Mežan Marko, Zabreznica 53, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S961413, izdala UE Jesenice. gnl-170560
Mlinar Tatjana, Javornik 65, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 12845, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnd-170793
Mlinarič Mitja, Sovjak 109, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11906, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-170549
Molnar Franc, Banuta 2/a, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, reg. št. 17490, izdala UE
Lendava. gnz-171171
Muck Tadeja, Cankarjeva cesta 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2082794, reg. št. 267303, izdala UE
Ljubljana. gnl-170960
Munih Jurij, Gregorčičeva 12, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABF,
reg. št. 46141, izdala UE Nova Gorica.
gnm-170959
Muženič Rožana, Vanganel 22A, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI21385, reg. št. 12478, izdala UE Koper.
gnf-170791
Nadasi Silvija, Cerej 1, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 131, reg. št. 95, izdala UE Koper.
gnb-170945
Nemec Stanko, Mota 51, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
3550, izdala UE Ljutomer. gnq-170555
Nerad
Matjaž,
Cerkvenjak
14,
Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S000958496, izdala UE Nova
Gorica. gnt-170802
Nikolov Jovan, Ptujska cesta 1, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1178087,
reg. št. 93606. gnu-170651
Ogorelec Smiljan, Delavsko naselje
2, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 3286, izdala UE Vrhnika.
gno-170882
Oletič Franc, Zg. Senarska 9G, Sv.trojica
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S118194, reg. št. 353, izdala UE
Lenart. gns-170678
Ostanek Helena, Mali otok 7, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 10611, izdala UE Postojna.
gnp-171106
Owusu Andark Kvabena, Cankarjeva 54,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1453904, reg. št. 243014, izdala UE
Ljubljana. gnn-170558
Ozimek Tanja, Istrska cesta 99, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1678246, reg. št. 43707.
gnd-170568
Pajek Marta, Tunjiška 7/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7830,
izdala UE Kamnik. gng-170990
Pajić Dejan, Ulica Janka Puclja 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1567721, reg. št. 55618, izdala UE Kranj.
gnc-171119
Pankas Klara, Župančičeva ulica 6,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
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A do 50km/h BGH, reg. št. 12550, izdala UE
Lendava. gnb-171170
Pasler Edo, Kardeljev trg 5, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077805, reg. št. 23926, izdala UE Velenje.
gnr-170879
Pavlič Danilo, Cesta zmage 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S911552, reg. št. 76951, izdala UE Maribor.
gnm-170663
Pečjak Janez, Plešivica 4, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 30103.
gnk-170561
Pečjak Vid, Rožna ulica 18, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1201488,
reg. št. 25639. gni-170788
Perhaj Nina, Cesta na Svetje 11,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1873286, reg. št. 211252, izdala UE
Ljubljana. gnl-170760
Perša Marijan, Fikšinci 40, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. S1274591, reg. št.
31935. gny-170797
Peršič Aleksander, Šempas 172, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEF, reg. št.
16863, izdala UE Sežana. gnm-171134
Peršuh Denis, Lovrenc 51A, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S1481175, izdala UE Ptuj.
gnz-170571
Petek Anamarija, Tomšičeva 11,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S867635,
izdala UE Jesenice. gns-171103
Petkovšek Marija, Cesta v Staro vas
3, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 106905, izdala UE Postojna.
gnp-170956
Pikec Anica, V Radno 20, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1824403, reg. št. 39479, izdala UE
Ljubljana. gnr-170579
Pivec Slavica, Ulica Šercerjeve brigade
8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 578025, reg. št. 29094, izdala UE
Maribor. gng-171190
Plesničar Marjanca, Cesta M. Tita
82, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1700288, izdala UE Jesenice.
gnm-170559
Pogačar Janez, Ulica Minke Bobnar 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1370615, reg. št. 233097. gnb-170645
Polak Irena, Dobrava 3, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 33275,
izdala UE Nova Gorica. gnv-171104
Porenta Stanislav, Binkelj 2, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
6688, izdala UE Škofja Loka. gnm-171209
Prhavc Barbara, Cesta v Vintgar 22,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1818912, reg. št. 27862. gnr-170804
Prvan Mia Dora, Tržna ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1946392, reg. št. 234616. gnu-171055
Puš Erika, Palmejeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2082470, reg. št. 164204, izdala UE
Ljubljana. gnx-170948
Rahmanović Mehmed, Borova vas 25,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,

št. S 1632057, reg. št. 60054, izdala UE
Maribor. gnk-170611
Repec Andrej, Polanska cesta 37,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1443604, reg. št. 118263, izdala
UE Maribor. gnr-170829
Rigler Damijan, Nova vas 60, Nova
Vas, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S1254057, reg. št. 10567, izdala UE
Cerknica. gnw-170974
Rome Petra, Kolodvorska 9, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, št. S 1790867.
gnt-171027
Rozman
Urška,
Čemšenik
31A,
Čemšenik, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1482935, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnt-171202
Rožac Albina, Rakitovec 45, Črni Kal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1590009,
reg. št. 42644. gnc-170794
Rožič Danilo, Kozje 55, Kozje, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 138311, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-171108
Sabotin Srečko, Lipovci 108, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. S2042775, reg. št.
42804. gnp-170556
Saliaj Valbone, Prečna 6, Pivka,
vozniško dovoljenje, reg. št. 15238, izdala
UE Postojna. gns-170553
Seči Simon, Ul. Štefana Raja 15, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
12329, izdala UE Lendava. gnr-170854
Seferaj Rasim, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1342845, reg. št. 230637, izdala UE
Ljubljana. gnv-170600
Slana Igor, Ruperče 12, Pernica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 872883s, reg. št.
105295, izdala UE Maribor. gne-171167
Slokan Katja, Litijska cesta 54/p,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2028537, reg. št. 235490, izdala UE
Ljubljana. gnf-171141
Slovenc Mihaela, Bukošek 24, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8307, izdala UE Brežice. gny-171047
Smodiš Uroš, Srebrničeva 20, Deskle,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 46808.
gni-170563
Sočič Karmen, Vrazova 11, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S978510,
reg. št. 33594. gns-170803
Soldat Damir, Gornji Lakoš, Cvetna ulica
25, Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 12904, izdala UE Lendava.
gnr-171179
Solenički Darjo, Cankarjeva cesta 16,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 16269, izdala UE Gornja
Radgona. gnl-170810
Srdarev Tinka, Novo Polje cesta IV /
2D, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S1797954, reg. št. 191302.
gnk-170686
Stipanič Luka, Grič 8, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
20345. gnk-170636
Studen Marko, Levstikov trg 4A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
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do 50km/h BGH, št. S2098488, reg. št.
2070068. gng-170690
Sukič Tomaž, Silovci 159, Bogojina,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. S1743954,
reg. št. 36723. gnx-171148
Šakanović Jasmin, Tepe 40, Sava,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2108564, izdala UE Litija. gnj-170887
Šalamun Tatjana, Slavšine 53, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1530823,
izdala UE Ptuj. gnp-170681
Šelekar Boštjan, Imeno 12/a, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 20198,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gny-170772
Šenk Igor, Jaka Platiša 21, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h GH,
št. S2060468, reg. št. 59446, izdala UE
Kranj. gng-170790
Šircelj Danijela, Prešernova 43, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 125512. gnn-170633
Škrinjar Jonatan, Podjunska 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1490406, reg. št. 237444, izdala UE
Ljubljana. gnl-170910
Škufca Martin, Stajča vas 16, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, reg. št. 11850. gnv-170550
Štante Peter, Cesta v Lipovce 1C,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 16422, izdala
UE Vrhnika. gnu-170551
Štimec Klavdija, Kolodvorska cesta 19,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1654900, reg. št. 13963, izdala UE
Kočevje. gnd-171218
Štrekelj Starič Zlatka, Tratnikova ulica
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1995850, reg. št. 78826.
gnw-170874
Tadić Gordana, Gozdna ulica 11,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1277729, reg. št. 116353, izdala UE
Maribor. gns-170603
Teropšič Ivana, Knafelčeva 31, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1250. gng-170540
Tomažič
Kristian,
Vrhpolje
62,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/hBCEGH, št. S1970408, reg. št.
15394. gnd-170547
Trogrlič Ladislav, Podbrezje 100,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1122618, reg. št. 47345, izdala UE Kranj.
gnz-170546
Trpin Andrej, Ravne pri Cerknem
24/a, Cerkno, vozniško dovoljenje, št. S
001471680, reg. št. 12195. gnz-170721
Trstenjak Franc, Šalovci 30, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 522, izdala UE Ormož. gnj-170812
Turk Barbara, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1372055, reg. št. 236117. gnc-170719
Udovič Rihard, Oljčna pot 57B, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 58251, reg. št. 11635,
izdala UE Koper. gnv-170975
Urankar Tilka, Prilesje 5, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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001273724, reg. št. 33593, izdala UE
Domžale. gnm-170684
Urbič Franci, Vajdova ulica 55, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11148, izdala UE Črnomelj. gnt-170877
Uršič Alojz, Cesta prekomorskih Brigad
15, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABCF, reg. št. 9645, izdala UE Nova
Gorica. gnr-170554
Valentič Rakar Nataša, Danijelova ulica
6, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2122239, reg. št. 24268.
gnt-170677
Verbič Simona, Mali most 13, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7715,
izdala UE Logatec. gnh-171214
Vnuk Rosana, Čeče 72A, Hrastnik,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A
do
50km/h BGH, reg. št. 7309, izdala UE
Hrastnik. gnc-170548
Vodopivec Radovan, Potok 12, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. F, reg. št. 24674,
izdala UE Nova Gorica. gnb-170570
Vozila Margit, Ljubljanska ulica 2, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12313, izdala UE Izola. gns-170828
Vuksan Lovre, Ul. Veljka Vlahoviča 75,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2044422, reg. št. 69883,
izdala UE Maribor. gnd-171168
Zaletelj Anita, Mleščevo 7/a, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2123568, reg. št. 30115,
izdala UE Grosuplje. gnf-171216
Zekirov Koljo, Dolenjska cesta 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1191286, reg. št. 125847, izdala UE
Ljubljana. gnm-170534
Zobavnik Vida, Tunjice 24E, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S695062, reg. št. 10522, izdala UE Kamnik.
gne-170967
Zrimšek Aleksandra, Tržaška cesta 113,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1454682, reg. št. 234277. gnh-170714
Zupanič Patricij, Pot v Bitnje 59, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1087553, reg. št. 39743, izdala UE Kranj.
gnk-170586
Žitnik Robert, Bukovica pri Vodicah 15,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1918898, reg. št. 86587. gnx-171173

Zavarovalne police
Beuc Andrej, Kurirska pot 7, Krško,
zavarovalno polico, št. 00101772425, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnq-170780
Drolc Boris, Vrhpolje 43, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 00101690618,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnx-171098
Gros Sašo, Prečna ulica 1, Kranj,
zavarovalno polico, št. 1006333, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gng-170665
Hašimovič Manumka, Zelena pot 2,
Kamnik, zavarovalno polico, št. 225955,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnu-170776
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HIDRO
MAT
d.o.o.,
Zagrebška
20, Maribor, zavarovalno polico, št.
00101661914,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnl-171060
Lasnik Marjan, Bratovševa ploščad 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1008585,
izdala zavarovalnica Tilia. gnh-170864
Lovrin Miran, Drenovec 6, Vinica,
zavarovalno polico, št. 272301, izdala
zavarovalnica Tilia. gnq-170980
Mazrek Dževrije, Pobreška cesta 46,
Maribor, zavarovalno polico, št. 40 257422,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. m-1693
Ogulin Andrej, Bočka 5, Metlika,
zavarovalno polico, št. 00101628247, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnk-170661
Palznik Petra, Seidlova 62, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 956363, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnu-170976
Pavlič
Andrej,
Kvedrova
cesta
31, Sevnica, zavarovalno polico, št.
00101655763,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnn-170783
Puceli Klemen, Skrlovec 1, Kranj,
zavarovalno polico, št. 249822, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnd-170668
Romih Anton, Lovska ulica 3,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico,
št. 00101723898, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. gnh-170939
Škoberne Franc, Glinškova ploščad
12, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101713576,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnu-171051
Šoster Marija, Muhaber 19, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 852896, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnf-171116
Šter Samo, Podlubnik 266, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. AO 683328.
gnx-170673
Vardič Dragan, Krasinec 5/a, Vinica,
zavarovalno polico, št. 230857, izdala
zavarovalnica Tilia. gnr-170979
Vogrinec Ludvik, Cunkovci 6B, Gorišnica,
zavarovalno polico, št. 625568, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gno-170782

Spričevala
Badovinac Nikola, Brezovica 7, Suhor,
indeks, Srednje šole Domžale. gnr-170954
Berlič Danijel, Samostanska 13, Radlje
ob Dravi, spričevalo o končani OŠ Radlje,
izdano leta 2000. gnq-171030
Bezjak Martin, Mariborska cesta 35/b,
Dravograd, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole, izdano leta 1984.
gnx-171048
Bizjak
Borut,
Polanškova
20,
Ljubljana-Črnuče, spričevalo 3. letnika
Srednje gradbene in ekonomske šole
- gradbeni tehnik, izdano leta 1999.
gni-171013
Boltauzer Chris, Obale 97, Portorož
- Portorose, indeks, št. 81555668, EPF
Maribor. m-1699
Černigoj Tjaša, Cvetlična ulica 6,
Šempeter pri Gorici, spričevalo od 1. do 7.
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razreda OŠ Ivan Rob Šempeter, izdano leta
1998. gny-171101
Čizmić Zlata, Cesta na Golico 13,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo na Bledu, izdano leta 1998 in
1999. gne-171192
Črnigoj Bojan, Stomaž 36/a, Dobravlje,
spričevalo o končani OŠ Dobravlje, izdano
leta 1984. gnl-171010
Deržič Tatjana, Rigonce 22, Dobova,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne
tekstilne šole Sevnica, izdano leta 1991,
1992 in 1993, izdano na ime Šepec Tatjana.
gns-170878
Dražič Dejan, Prešernov trg 3, Koper Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
in 2., 3. letnik Srednje kovinarske šole Koper,
izdano leta 1993 in 1994. gnk-170694
Ferlan Alojz, Hrenova 16, Maribor,
diplomo Univerze v Mariboru, fakulteta za
gradbeništvo. gnl-170935
Finžgar Kristijan, Morje 134, Fram,
spričevalo 3. letnika Srednje živilske šole
Maribor, izdano leta 1995. m-1687
Furlanič Igor, Zg. Škoﬁje 4, Škoﬁje,
spričevalo Poklicne gradbene šole Ivana
Kovačiča, izdano leta 1975. gnb-170670
Grabnar Jožica, Podhosta 34, Dolenjske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
bolničar - negovalec, izdano leta 2002.
gni-170667
Gračner Helena, Prapretno 16A, Planina
pri Sevnici, spričevalo OŠ Planina pro
Sevnici, izdano leta 1982, izdano na ime
Ribič Helena. gnj-170662
Gruden Milan, Postojnska 9, Pivka,
spričevalo 3. letnika Srednje gozdarske in
lesarskešole v Postojni, izdano leta 2001.
gnj-170737
Gubanc Tina, Polje pri Vodicah 26,
Vodice, maturitetno spričevalo in 4. letnika
Sredne vzgojiteljske šole in gimnazije,
izdano na ime Lorenčič Tina. gnl-171085
Gulić Brando, Dolenjska cesta 435,
Škoﬂjica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Center strokovnih šol Ljubljana, izdano leta
1978, 1979 in 1980. gnr-170904
Hrestak Katarina, Gradišče 13A, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu 4. in 3.
letnika Srednje zdravstvene šole Ljubljana.
gnu-170905
Jakolič Aleksander, Mihovce 56,
Cirkovce, spričevalo o končani OŠ Cirkovce,
izdano leta 1999. gnz-170696
Jerman Aleš, Gregorčičeva ulica 4, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 1991.
gnj-170562
Jošt Matej, Gotovlje 31, Žalec, indeks,
št. 51043262, izdala Fakulteta za kmetijstvo
Maribor. m-1683
Jović Miodrag, Smrekarjeva 45, Izola Isola, spričevalo o končani OŠ Vojka Šmuc,
izdano leta 1993. gnn-170883
Kavazović Linda, Ulica bratov Tuma 22,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
frizerske šole v Kranju, izdano leta 1997
in 1998, izdano na ime Feratović Linda.
gnt-171052
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Konda Urban, Vrunčeva 31, Celje,
spričevalo 2. letnika Prve Gimnazije Celje.
gne-170867
Korenik Jan, Cesta komandanta Staneta
5, Litija, indeks, št. 09992857. gnt-171102
Kos Nataša, Lepa pot 8, Brezovica pri
Ljubljani, diplomo Srednje kemijske šole
Ljubljana - smer kemijski laborant, izdana
leta 1985. gne-171117
Kovče Milan, Loke 32, Tabor, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje kmetijske šole Šentjur
pri Celju - skrajšani program kmetovalec,
izdano leta 1985. gng-171115
Kranjec Aleš, Landavska 19A, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje
ekonomsko-trgovsko-upravne
šole Murska Sobota, izdano leta 2000.
gnd-170943
Krevh Primož, Župančičeva ulica 23,
Kranj, spričevalo o končani OŠ Stane Žagar
Kranj, izdano leta 1990. gny-170747
Laboda Aris, Senčna pot 84, Portorož
- Portorose, indeks, št. Si00763 - evropski
ECDL, Spin d.o.o. Nova Gorica leto izdaje
2001. gnh-170964
Lavrenčič Robert, Harije 84B, Ilirska
Bistrica, diplomo Srednje kovinarske in
prometne šole Koper. gnq-170955
Lorber Marija, Nadbišec 8, Voličina,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1982. m-1697
Lotrič Aleksander, Zgornji Log 31, Litija,
spričevalo 2. letnika Šolskega centra za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnj-170987
Lužan Helena, Cesta 1. Maja 67,
Kranj, indeks, št. 41049371, Fakulteta za
organizacijske vede Kranj. gnf-171016
Mali Grega, Gradišnikova ulica 18,
Borovnica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2002. gnc-171194
Meglič Branko, Čadovlje pri Tržiču 1,
Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 1981. gnz-171196
Mitrovič Istok, Tavčarjeva 10, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro in strojne šole Kranj, izdano leta
1999. gni-170863
Muminović Ćamil, Hranilniška ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene in geodetske šole v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnw-171199
Nešović Dušan, Glavni trg 6, Mengeš,
spričevalo o končani OŠ Trzin, izdano leta
1994. gnc-171169
Oprešnik Iztok, Delavska ulica 3, Šentjur,
spričevalo 2. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju, izdano leta 2003. gnv-171175
Palčič Maja, Turjaško naselje 14,
Kočevje, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 5. letnika Poklicne tekstilne šole v
Kočevju, izdano leta 2000. gno-170557
Palmer Frank, Celovška cesta 287,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Poklicne
kovinarske šole v Velenju, izdano leta 1981,
izdano na ime Prislan Franc. gnd-170893
Palmer Frank, Celovška cesta 287,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Frana

Miličinskega Ježka Smlednik, izdano na ime
Prislan Franc. gne-170892
Papež Karmen, Reber 5, Trebnje,
indeks, št. 04031329, izdala Fakulteta za
upravo v Ljubljani. gno-170532
Paurevič Petar, Kosovelova 21, Idrija,
spričevalo OZI šole za poklicnega voznika,
Ježica, izdano leta 1978. gni-170763
Pavšek Katja, Miklošičeva ulica 1,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana. gnm-170984
Perjet Branko, Vičanci 81, Velika
Nedelja, spričevalo 1. letnika Elektro
tehnične šole Maribor, izdano leta 1969.
m-1680
Perjet Branko, Vičanci 81, Velika
Nedelja, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc, izdano leta 1968. m-1679
Perme Jožica, Velike Češnjice 47,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole, izdano leta 1979,
izdano na ime Grm Jožica. gnn-170533
Pogorevc Milan, Vrhloga 3, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje prometne šole Maribor, izdano leta
2000. gnk-170786
Pokeržnik Nataša, Ul. Staneta Severja
8, Maribor, diplomo Srednje upravne šole,
št. I-VA 343, izdana leta 1988. m-1688
Polšak Damjan, Bilečanska 2, Ljubljana,
indeks, Srednja šola za računalništvo v
Ljubljani leto izdaje 1986. gny-171122
Purger Elizabeta, Ulica bratov Babnik
12, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
in spričevalo 4. letnika Škoﬁjske klasične
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1998.
gno-170832
Repnik Špela, Celjska cesta 34, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika živilske
šole Maribor, izdano leta 1998 in 1999.
gnw-170774
Rozman Gregor, Ložnica pri Žalcu
35/a, Žalec, spričevalo o končani OŠ Slavka
Šlandra, izdano leta 1990. gnb-170749
Simončič Urban, Luzie Pesjakova ulica
13, Ljubljana, spričevalo 1. in 4. letniika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 2001 in
2004. gnc-171019
Sobočan David, Kraigherjeva 6C,
Velenje, indeks, št. 93459016, Fakulteta
za gradbeništvo Maribor. m-1698
Škrtič Katarina, Ulica 21. oktober 4,
Črnomelj, obvestilo o uspehu 1. letnika
programa podjetništvo poslovni tajnik,
izdano na SŠ Črnomelj, leta 2000.
gnj-170537
Štor Vojko, Lavričeva cesta 54,
Ajdovščina, spričevalo 1. in 2. letnika
SGTŠ smer natakar, izdano leta 1981 in
1982. gnc-170969
Trtnik Darja, Pokopališka ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Centra
strokovnih šol v Ljubljnai - fotografska šola,
izdano leta 1981, izdano na ime Miklavž
Darja. gnh-170814
Vašl Rok, Ločica 20, Polzela, spričevalo
Poslovno komercialne šole Celje, izdano
leta 2004. gny-171097
Vilič Irena, Spodnji Rudnik II/24,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 4. letnika
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Ekonomske srednje šole v Ljubljani, izdano
leta 1979, 1981,1982 in 1983, izdano na ime
Pilko Irena. gnl-171210
Višnjevec Roman, Dolina 1, Izola Isola, maturitetno spričevalo TPSEŠ Piran.
gnm-170784
Vnuk Andraž, Podljubelj 71, Tržič,
spričevalo 4. letnika Ekonomske srednje
šole v Kranju. gnz-171100
Volf Tatjana, Sečje selo 1, Vinica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Novo mesto. gnt-170777
Volk Zvonko, Breg 53, Borovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektrotehniški
šoli v Ljubljani, odsek za šibki tok, izdano
leta 1982. gny-170697
Voršič Nataša, Ivenca 25, Vojnik, indeks,
št. 20980810, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnf-170766
Zadražnik Robert, Pungrt 1, Šmartno
pri Litiji, spričevalo za voznika - avtošola
Ježica, izdano leta 1989. gnn-170666
Zakrajšek Iztok, Lačja vas 27, Nazarje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje - kuhar, izdano
leta 1996. gnx-170748
Zelenjak Elvis, Ulica 25. Maja 6, Ptuj,
spričevalo 2. letnika živilske šole Maribor.
gny-170672
Žgur Jarc Marjana, Novo polje, Cesta
XIII/11, Ljubljana, indeks, izdala Višja
šola za zdravstvene delavce v Ljubljani.
gny-170572
Žinko Vida, Arbajterjeva 7, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2000. m-1702
Žohar David, Celestrina 6, Malečnik,
Maribor, spričevalo 4. letnika Škoﬁjske
gimnazije v MB, izdano leta 2002. m-1704
Žuželj Ivica, Poklek pri Podsredi 7,
Podsreda, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poklicne in strokovne šole Ljubljana,
izdano leta 2001. gnx-170902

Ostali preklici
AVTO KOČEVJE d.o.o., Kidričeva 6/a,
Kočevje, izkaznico za prevoz nevarnega
blaga, št. 014897, izdano 4.1.2002, na ime
Ljepić Petar, stanujoč Dolnje Ložine 4/a,
1332 Stara Cerkev. gnn-170683
AVTOTREIDING d.o.o., Pohorskega
bataljona 11, Slovenska Bistrica, CEMT
obrazec, št. SLO 0005608 P7. gno-170582
Berdajs Sara, Ižanska cesta 143,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Vič. gnq-171230
Berglez Vlado, Cesta Krimskega odreda
128, Vrhnika, študentsko izkaznico, št.
19776576, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnl-171185
Capl Klavdija, Plačnikova ulica 7,
Maribor, delovno knjižico. m-1694
Derviševič Tamara, Kurirska 4, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnm-170909
Florijančič Tadej, Modrej 5, Most na Soči,
študentsko izkaznico, št. 64000032, izdala

Št.

Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnc-170619
Gantar Bojan, Rovte 20, Rovte, certiﬁkst
št. 011477 za prevoz nevarnega blaga (ADR)
- izdan 04.11.2000 od MNZ. gnt-171177
Hiti Martina, Cajnarje 13, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 01098273,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnv-171200
Hribar Anja, Slomškova 11, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 19416159,
izdala ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnx-171223
Huzjan Štefan, Pod gozdom 6/24,
Grosuplje, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport v
Ljubljani, leta 1969. gnw-171149
Ivančič Matevž, Kamno 62, Tolmin,
študentsko izkaznico, št. 64020276, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnk-171086
Jakič Simon, Golo 21/c, Ig, delovno
knjižico. gnm-170709
Janez Pirc s.p., Žabnica 86, Notranje
Gorice, izvod licence skupnosti št. 2973, za
vozilo Peugeot Boxer 350 LHD, reg. oznaka
LJ T6-34M, izdana 7.5.2004 z veljavnostjo
do 4.11.2007. gni-170767
Jašarević Zijada, Kosovelova 1A,
Postojna, delovno knjižico. gns-170778
Jereb Monika, Bizoviška cesta 31A,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska šola Ljubljana. gnx-170923
Kapun Maršik Jožefa, Mirna ulica
14, Murska Sobota, delovno knjižico.
gnk-170936
Kavčič Eva, Zbiljska cesta 35, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 21031015, FDV.
gnf-170816
Kimovec Jože, Dobruša 15, Vodice,
vozno karto, št. 1978 - 100% popust, izdal
LPP. gnv-171000
Klepić Samira, Cesta španskih borcev
14, Ljubljana, delovno knjižico, izdana na
pokojnega Klepić Muharem. gnx-170573
Kočevar Nataša, Božakovo 24/a,
Metlika, študentsko izkaznico, št. 01002280,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gns-171228
Kosmač Ivan s.p.- avtoprevozništvo,
Ter 40, Ljubno ob Savinji, izvod nacionalne
licence za tovorno vozilo M.A.N. 14192FL,
reg. oznaka CE 52-50M. gnu-170676
Košmrlj Andraž, Grčarice 44, Dolenja
vas, vozno karto, št. 5508 - dijaška, izdal
Integral Stojna Kočevje. gnw-171099
Kožuh Boštjan, Šujica 69, Dobrova,
študentsko izkaznico, št. 19982935,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnh-171089
KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.,
Bazoviška cesta 6, Sežana, izvod potrdila o
priglasitvi prevozov za lastne potrebe, ser.
št. G2000160. gnn-170583
Lah Slavica, Podgrad 25, Šentjur,
delovno knjižico, reg. št. 11137, ser. št. A
0150407. gnh-170614
Lešnik Musek Petra, Požarnice 85,
Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnk-171011
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Lipovšek Severin, Kladje 2/b, Blanca,
študentsko izkaznico, št. 22051420,
izdala Fakulteta za šport v Ljubljani.
gny-171222
Markovič Milosav, Kostanjevec 40,
Zgornja Ložnica, izvod licence za vozilo
Peugeot bokser 2,8, reg. št. MB M9 06
inizvod licence za vozilo Iveco 35-12 turbo,
reg. št. MB E4-098. gnu-171176
Marolt Emil s.p., Zg. Besnica 4A, Ljubljana,
izvod nacionalne licence za tovorno vozilo
Mercedes - Benz z registrsko št. LJ Z5-22E
z veljavnostjo 25.12.2002-25.12.2007 in je
vezan na licenco št. 4929. gno-171207
Marolt Vesna, Celovška cesta 264,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-170889
Matekovič Vesna, Naselje Staneta
Rozmana 2, Metlika, študentsko izkaznico,
št. 25600. gng-170890
Maučec Anita, Pretnerjeva ulica 2,
Postojna, delovno knjižico. gnm-170859
Mehanič Alma, Cesta 1. maja 62,
Jesenice, delovno knjižico. gnf-170941
Mužerlin Jožef, Brezje pri Lekmarju 3,
Sveti Štefan, delovno knjižico. gnm-170584
Nedog Janez, Ulica bratov Učakar 94,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-170929
Novak Iztok, Ul. Elvire Vatovec 1, Izola
- Isola, delovno knjižico. gnr-170779
O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, italijanske dovolilnice CEMT,
Italia Cemt CE 380-0801/01. gns-170978
Oblak Sašo, Tolminska ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-170591
Pestotnik Vincenc, Sidol 1/a, Laze v
Tuhinju, izkaznico vojnega veterana, št.
3424, izdana 26.3.2002 pri UE Kamnik.
gns-171053
Petrovič Polona, Vrvarska pot 7, Ribnica,
dijaško - študentska izkaznica št. 5475, izdal
Integral Stojna Kočevje. gnj-170762
Pezdir Alojzij, Lepa pot 10, Horjul,
delovno knjižico, reg. št. 14665, serijska
številka 61320. gnz-170825
Podojstrešek Petra, Ul. bratov Turjakov
26, Rače, delovno knjižico, št. 22966.
m-1689
Pozderec Andrej, Bezjakova 75, Limbuš,
delovno knjižico. m-1695
Prvan Mia Dora, Tržna ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18970605, izdala
FF v Ljubljani. gnv-171150
Pucihar Irena, Škrilje 29A, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19364560, izdala
Ekonomska fakulteta. gnm-170913
Rajčević Ljiljana, Vinjole 21, Portorož Portorose, delovno knjižico. gnl-170785
Razboršek Katja, Polanska cesta 39,
Orehova vas, študentsko izkaznico, št.
71144543, izdala Pravna fakulteta. m-1696
Rozman
Urška,
Čemšenik
31A,
Čemšenik, študentsko izkaznico, št.
31200049, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnw-171203
Rudl Bojan, Cesta na Stadion 20,
Kočevje, delovno knjižico. gns-170953
Sernel Tina, Na jami 4, Ljubljana, delovno
knjižico. gnh-170689
Slodnjak Martin, Bodkovci 47, Juršinci,
orožni list, št. 129. gnn-170733
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Smole Jernej, Temenica 121, Grosuplje,
delovno knjižico. gny-170822
Sovdat Tina, Škofjeloška cesta 21,
Medvode,
dijaško
izkaznico,
izdala
Gimnazija Bežigrad. gne-171142
Stolnik Karmen, Lukavci 33/a, Križevci
pri Ljutomeru, študentsko izkaznico,
št. 18040780, izdala FF v Ljubljani.
gnt-171227
Škvaridlo Katja, Kočenska ulica 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-171007
Šorli Alenka, Gregorčičeva 18, Radomlje,
vozno karto, št. 490039. gnk-170536
Štefanič Iztok, Bereča vas 22, Suhor,
študentsko izkaznico, št. 41020029, izdala
Medicinska fakulteta. gnp-170985
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Štimec Klavdija, Kolodvorska cesta
19, Kočevje, študentsko izkaznico, št.
19398139. gnb-171220
Šuligoj Aleš, Klavčičeva ulica 12, Kamnik,
delovno knjižico. gnr-170754
TOSAMA d.d., Vir, Šaranovičeva cesta 35,
Domžale, izvod potdila o priglasitvi prevozov
za lastne potrebe, ser. št. G 2001303 za
vozilo z reg. št. LJ R8-25H. gnv-170575
Trako Armin, Bokalova 5, Jesenice,
delovno knjižico. gnc-170669
TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133,
Krško, licenco za vlečno vozilo Mercedes
Benz, reg. št. KK 71-35Z tip Actros 2543L,
št. lic. GE000083/00289. gnh-170789
Tratnjek Bojan s.p., Dupleška cesta
134, Maribor, dveh jugoslovanskih

dovolinic, št. YU 000325 in YU 000086.
gny-170972
Trobec Katja, Pod Lazami 20, Šempeter
pri Gorici, študentsko izkaznico, št. 31240117,
Fakulteta za farmacijo. gnb-171120
Veber Klemen, Dolenjska cesta 76,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-171094
Vnuk Rosana, Čeče 72A, Hrastnik,
študentsko izkaznico, št. 21015343, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnz-171075
Xhavit Bjtjqi, Prekomorskih brigad 6,
Postojna, delovno knjižico. gnl-170535
Zaveršnik Katja, Svetelka 19A, Dramlje,
študentsko izkaznico, št. 61186585, izdala
Pedagoška fakulteta. m-1700
Zidar Bevc Sonja, Mamolj 31, Sava,
delovno knjižico. gnt-171152

VSEBINA

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

7693
7693

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Periodično informativno obvestilo,
ki se ne šteje kot povabilo k oddaji ponudb
Blago

7694
7694
7694
7695
7695
7695
7716
7723

Javni razpisi

7750

7733
7733
7737
7738
7738
7743
7747
7747
7747
7749
7750
7750

Javne dražbe

7757

Razpisi delovnih mest

7760

Druge objave

7767

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

7775
7775

Evidenca statutov sindikatov

7776

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

7776
7777
7777

Zavarovanja

7783

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

7784
7784
7787
7787
7788
7791

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

7791
7791

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

7793
7793
7793
7793
7794
7798
7801
7801
7803
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