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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-12.B

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
blaga po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku
Št. 564/04

e-pošta: objave@uradni-list.si

Ob-31015/04

Sklep o zavrnitvi vseh ponudb
Na podlagi 77. člena ZJN-1 vam sporočamo, da je naročnik v javnem naročilu za
nakup bolniških postelj za potrebe Kliničnega centra Ljubljana, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 48-51 z dne 7. 5. 2004, Ob-11905/04,
sprejel sklep o zavrnitvi vseh ponudb prispelih na javno naročilo nakup bolniških
postelj.
Klinični center Ljubljana

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. 116/04
Ob-30926/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 30. 9. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nakup in postavitev skupnega diskovnega polja s centralnim varovanjem
podatkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Liko Pris d.o.o., Verd
100a, 1360 Vrhnika.
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7. Pogodbena vrednost: 28,618.620
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
41,758.023 SIT, 28,618.620 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 140/04
Ob-30927/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 25. 9. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in montaža avtomatskih števcev
prometa.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mikrobit d.o.o., Ulica
arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 50,324.592
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
50,324.592 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 035/04
Ob-30928/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 21. 5. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
interventna dobava posipnih materialov
zaradi neugodnih vremenskih razmer
(0-2 4% vlažnosti in 0-2 1% vlažnosti).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MA.CO.T d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,930.000
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
33,930.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 086/04
Ob-30929/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 1. 10. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava in montaža števcev prometa s klasiﬁkacijsko in komunikacijsko napravo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mikrobit d.o.o., Ulica
arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 21,966.516
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
21,966.516 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 16-34/04
Ob-31035/04
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, faks 07/332-10-95.
3. Datum izbire: 19. 10. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
strokovna literatura – dobava tuje periodike, Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, Založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,237.157,84
SIT z DDV.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
11,276.632,29 SIT z DDV; 11,237.157,84
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:
11. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 414-05-2/2004
Ob-31094/04
1. Naročnik: Občina Bohinj.
2. Naslov naročnika: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
3. Datum izbire: 11. 10. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
tovorno vozilo s preklopnikom in pogonom 4x4.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MAN Gospodarska
vozila Slovenija d.o.o, Brnčičeva ulica 35,
1231 Ljubljana – Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 15,495.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost
najvišje
in
najnižje
ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Občina Bohinj

ZJN-15.G

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 122/04
Ob-30923/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 1. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev ceste R1-221/1220
Trbovlje – križišče Trg Revolucije.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana – vodilni
partner in SGP Trbovlje d.d., Savinjska
cesta 15, 1420 Trbovlje – partner.
7. Pogodbena vrednost: 313,091.494
SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
340,669.711 SIT, 298,573.701 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 143/04
Ob-30925/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izdelava zapornega sloja na
cesti R3-639 Ljubljana (Šentvid) – Vodice
odsek 1141.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 39,723.523
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
42,241.273 SIT, 39,723.523 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 059/04
Ob-30930/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 22. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: presežna dela: Zahodna
obvoznica Maribor – ureditev ceste
R2-435 Limbuška cesta.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor d.d.,
Iztokova 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 22,556.640
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 22,556.640 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste

Št. 070/04
Ob-30931/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 30. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: več dela pri izvedbi protiprašne zaščite na cesti RT – 924/3559
Podlom – Krajnski rak – Podvolovjek od
km 6+946 do km 8+006.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ceste mostovi Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost: 4,154.425 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 4,154.425 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 068/04
Ob-30932/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 5. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela: ureditev ceste
R3-710/1292 Sp. Duplek – Zg. Duplek –
Dvorjane od km 11.080 do km 12.200.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška 49a, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 4,416.472 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 4,416.472 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 071/04
Ob-30933/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 29. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba dodatnih in več del
na cesti R 1-226/1255 križišče Prevalje na
Fari.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Marjan Slemenšek s.p., Lampreče 7, 2393 Črna na Koroškem.
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7. Pogodbena vrednost: 25,920.299
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
25,920.299 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 3005-17/2002-81
Ob-31328/04
1. Naročnik: Občina Hrpelje – Kozina.
2. Naslov naročnika: Hrpelje, Reška
cesta 14, 6240 Kozina, tel. 05/680-01-50,
telefaks 05/680-01-80, elektronski naslov:
aleksander.batic@hrpelje.si.
3. Datum izbire: 13. 11. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba komunalnih naprav
v obrtni coni Hrpelje: kanalizacijskega,
vodovodnega, elektro in telefonskega
omrežja ter izvedba cest s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Godina Albert s.p., Slope 20,
6240 Kozina.
7. Pogodbena vrednost: z zmanjšanim
obsegom del in z DDV znaša 133,059.665,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 34,434.151,68 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
239,646.329,08 SIT, 189,210.386,48 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:
15. 11. 2004.
Občina Hrpelje – Kozina

ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 137/04
Ob-30920/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 6. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: PGD, PZI
modernizacije ceste R3-641/1369 Ljubljanica–Briše.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

Št.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: LUZ d.d., Vojkova 57, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,720.652
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
16,949.136 SIT, 14,720.652 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 134/04
Ob-30921/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 28. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: PGD, PZI
modernizacija ceste R3-709/8614 pod
Malečnikom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: BP Lineal d.o.o., Pohorskega
bataljona 49, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 16,995.300
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
22,657.560 SIT, 16,995.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 123/04
Ob-30922/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 28. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: PGD in PZI
krožnega križišča »Otiški vrh« na krakih
cest: G1-4/1257 Dravograd–Otiški vrh,
G1-4/1258 Otiški vrh–Slovenj Gradec in
R1-226/1256 Ravne–Dravograd.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projekt d.d., Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 13,529.667
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
16,716.000 SIT, 13,529.667 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 118/04
Ob-30924/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 2. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: PGD, PZI
rekonstrukcije ceste R3-615/5736 Vogrsko Volčja Draga od km 4.840 do km
6.257.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ginex International d.o.o.,
Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 14,796.048
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
16,140.224 SIT, 14,796.048 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 513-193/2004
Ob-31589/04
1. Naročnik: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Tržaška
cesta 16.
3. Datum izbire: 14. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: nabava računalniške opreme (osebni računalniki,
prenosni računalniki, mrežni strežniki,
monitorji, tiskalniki, komunikacijska
oprema in programska oprema).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, prodaja v Zahodni Evropi
(reference), servis (splošni podatki ponudnika o servisu in usposobljenih strokovnjakih
in popravilni čas); izbran je bil ponudnik z
največjim številom točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zelinka&sinovi zastopanje in
trgovina d.o.o., Stožice 100a, Ljubljana;
Marand Inženiring d.o.o., Cesta v Mestni log
55, Ljubljana; NIL Podatkovne komunikacije
d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, ECS
d.o.o., Motnica 7, Trzin.
7. Pogodbena vrednost: naročilo oddano
po sklopih: Zelinka d.o.o. 3,078.000 SIT;
Zelinka d.o.o. 3,196.800 SIT; Zelinka d.o.o.
4,068.000 SIT; Marand d.o.o. 12,684.840
SIT; Zelinka d.o.o. 2,592.000 SIT; Zelinka
d.o.o. 3,288.000 SIT; Zelinka d.o.o.
2,966.400 SIT; NIL d.o.o. 4,126.787,28 SIT;
Zelinka d.o.o. 1,071.892,80 SIT; ECS d.o.o.
29,092.191 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
brez DDV: osebni računalniki RO-1:
2,790.000 SIT, 2,544.060 SIT, prenosni
računalniki RP-1: 2,792.000 SIT, 2,548.888
SIT; prenosni računalniki RP-2: 3,534.000
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SIT, 3,370.392 SIT, mrežni strežniki RS–1:
10,936.290 SIT, 10,570.700 SIT; monitorji
MT-1: 2,218.000 SIT, 2,160.000 SIT, tiskalniki TL-ČB: 3,588.000 SIT, 2,740.000 SIT,
tiskalniki TL-B: 2,590.000 SIT, 1,992.800
SIT; komunikacijska oprema HS-1: vrednost
izbrane ponudbe 3,438.989,40 SIT (edina
pravilna ponudba); komunikacijska oprema
HS-2: vrednost izbrane ponudbe 893.244
SIT (edina pravilna ponudba); programska
oprema P1-7: 24,975.947,79 SIT, 24,243.493
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 11. 2004.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

ZJN-19

Zahteva za objavo obvestila
o izidu javnega natečaja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Izvedenci: Saša Galonja, u.d.i.a. (akustika), Domen Šega, abs. kr. arh. (krajinska
arhitektura).
3. nagrada se podeli – v znesku
1,700.000 SIT bruto prejme elaborat št.
60518.
Avtorji: Mika Cimolini, u.d.i.a. March (BI),
Igor Kebel, u.d.i.a. March (BI), Tomaž Pipan,
abs. arh., Andrej Zapušek, ud.i.k.a., Damjan
Černe, u.d.i.k.a.
Sodelavka: Flavio Coddou, u.d.i.a.
Izvedenci: Hugo Mulder, Arup b.v. (konstrukcije), Hans Wiskerke, Arup b.v. (instalacije in akustika).
Odkup v znesku 750.000 SIT bruto
prejme elaborat št. 50005.
Avtor: Olga Bombač, Nejc Gosak, Jaka
Vukotič, Anže Zadel, Miran Vatovec, univ.
dipl. inž. kr. arh.
Sodelavci: Špela Gosak, univ. dipl. inž.
arh., Janez Dolinar, univ. dipl. inž. kr. arh., Marjan Mržek, univ. dipl. inž. gr., Pavel Pavlič, univ.
dipl. inž. str., Ivan Čeligoj, univ. dipl. inž. elek.
Izvedenci: Saša Galonja, univ. dipl. inž.
arh. (akustika), Alenka Hrovatin, univ. dipl.
živ. teh. (tehnologija kuhinje), mag. Staša
Čeligoj, univ. dipl. inž. arh. (razsvetljava).
Odkup v znesku 750.000 SIT bruto
prejme elaborat št. 16474.
Avtor: Sandi Trajakov, u.d.i.a.

Sodelavci: Damjan Kmetič, u.d.i.a., Petar
Bulatovič, abs. arh., mag. Samo Križaj,
u.d.i.g., Vladimir Vastl, u.d.i.s., Karmen
Režun, d.i.g., Janez Podnar, u.d.i.e., Vili
Lovšin, gr. teh., Maja Vodnik, u.d.i.k.a.
Mentor: Anka Privšek, u.d.i.a.
Odkup v znesku 750.000 SIT bruto
prejme elaborat št. 06931.
Avtor: Rok Klanjšček, dipl. inž. arh.,
Gašper Zalar, dipl. inž. arh., Lauro Komlož,
dipl. inž. arh., Aljaž Lavrič, abs. arh., Matej
Kučina, u.d.i.k.a., Gregor Vreš, u.d.i.a.
Sodelavci: Angelo Žigon, u.d.i.g., Tomislav Celarc, u.d.i.s., Bojan Mikolič, u.d.i.e.,
Gregor Dojer, u.d.i.arh.
Izvedenci: Janez Hacin, sia/fas (arhitektura).
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: skupaj 11,150.000 SIT bruto.
8. Morebitne druge informacije o natečaju: vse ostale informacije so razvidne iz
razpisnega gradiva, ki je objavljeno na
spletni strani ZAPS www.arhiforum.com.
9. Datum in številka objave javnega razpisa natečaja: /
10. Datum odposlanja zahteve za
objavo: /
Mestna občina Koper
IZS Matična sekcija arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)

II.9) Drugi podatki: investicija se ﬁnancira
iz Proračuna RS 2005/06, in sicer iz sredstev MOPE – Vodni sklad in MP - DRSC.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 11. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Ob-31594/04
1. Naročnik: Mestna občina Koper, ki jo
po pooblastilu zastopa Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS).
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper tel.
05/664-62-67, faks 05/664-62-92, e-pošta:
sibila.ludvik@koper.si. Naslov pooblaščenega zastopnika naročnika: ZAPS, Vegova
8, 1000 Ljubljana, tel. 01/242-06-72, faks
01/242-06-80, e-naslov: izs.msa@siol.net.
3. Opis projekta: javni državni anonimni enostopenjski natečaj za idejno
arhitekturno rešitev prostorov nove
mestne osnovne šole na Boniﬁki v
Kopru.
4. Število udeležencev: 21.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
1. nagrada se podeli – v znesku
4,400.000 SIT bruto prejme elaborat št.
13430.
Avtorji: Štefan Šček, u.d.i.a., Goran Đuričić, u.d.i.a., Zoran Đuričić, u.d.i.a., mag.
Borut Bezjak, u.d.i.a., Sonja Miculinić,
u.d.i.a., Primož Slanič, u.d.i.a., Jerko Gluščević, u.d.i.a., Ivo Abram, u.d.i.a.
Sodelavci: Ana Cankar, abs. arh., David
Hosta, abs. arh., Tina Praprotnik, arh., Barbara Kovač-Myint, u.d.i.a., Dragica Damjanović-Radič, u.d.i.a.
Izvedenci: Bojan Andrič, u.d.i.l., Matjaž
Moškrič u.d.i.s., Viktor Drašler, u.d.i.e., Gregor Dojer, u.d.i.a.
2. nagrada se podeli – v znesku
2,800.000 SIT bruto prejme elaborat št.
40114.
Avtorji: Mojca Lenart, u.d.i.a., Alenka
Golob, u.d.i.a., arch. Pier Paolo Baron, Matic
Lašič, štud. arh.
Sodelavci: Andrej Baškovič, d.i.kr.,
Nevenka Škrabe, d.i.str., Tomi Križaj, d.i.el.,
Jana Pribakovič, d.i.gr.

Predhodni razpisi
Gradnje
Ob-30934/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
kontaktna oseba: Januša Tanko, univ. dipl.
inž. grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/30-94-223, faks
00386/(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
janusa.tanko@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: regulacija Medije - na
območju prestavitve regionalne ceste skozi
Zagorje.
II.2) Kraj izvedbe: Zagorje ob Savi.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: regulacija
vodotoka, izvedba obrežnih zidov.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 300,000.000 in 350,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: gradnje:
1. 2. 2005.
II.7) Datum zaključka: 31. 3. 2006.

Ob-31253/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-59-00,
faks 01/369-59-01, elektronska pošta:
gp.mk.@gov.si,
internetni
naslov:
www.kultura.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: IMOS d.d., Ljubljana, kontaktna
oseba: Alenka Lepin, Dunajska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-33-38, faks
01/473-33-01,
elektronska
pošta:
alenka.lepin@imos.si, internetni naslov:
www.imos.si.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja Prirodoslovnega
muzeja Slovenije, zunanja ureditev in ureditev parkirišč ob Večni poti.
II.2) Kraj izvedbe: Ljubljana.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izvedba
gradbenih obrtniških in instalacijskih
del.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1.400,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka:
postopka: januar 2005,
gradnje: april 2005.
II.7) Predvideni datum zaključka: oktober
2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Ministrstvo za kulturo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Storitve
Ob-31251/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-05-59, faks 01/471-05-03,
elektronska
pošta:
dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si,
internetni naslov: www.stanovanjskiskladrs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni natečaj za izbiro
strokovno najprimernejše natečajne
rešitve z izbiro izvajalca projektne dokumentacije, namenjene za gradnjo stanovanjske soseske na lokaciji Brdo v Ljubljani.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.22.20.00-1.
II.2.3) Kategorija storitve: I A-12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izdelava projektne in tehnične dokumentacije,
namenjene za gradnjo stanovanjske soseske na lokaciji Brdo v Ljubljani.
II.5) Drugi podatki: javni natečaj bo izveden skladno s pravilnikom o javnih natečajih
za izbiro strokovno najprimernejših rešitev
prostorskih ureditev in objektov (Ur. l. RS, št.
108/04).
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-13-Na/2004.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-31312/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Servis skupnih služb Vlade RS, kontaktna
oseba: Breda Kosec, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
478-18-21, faks +386/1/478-18-78, elektronska pošta: breda.kosec@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 435-03-14/2003,
predmet: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih
organov.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-3.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih organov.
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.

Št.

VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Servis skupnih služb Vlade RS

Javni razpisi
Blago
Št. 568/04

Ob-31265/04

Popravek
V javnem razpisu za nakup intraokularnih leč in rezil, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 112 z dne 15. 10. 2004, Ob-27396/04
in glasilu EU pod številko objave 2004/S
200-170790 Obvestila o javnem naročilu se
popravijo naslednje točke:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup intraokularnih leč in rezil za operacijo
katarakte – ponudbe se oddajo kot celota ali
po naslednjih sklopih:
1. sklop: intraokularne leče iz hodrofobnega akrilata (»single piece«),
2. sklop: intraokularne leče iz hodrofobnega akrilata,
3. sklop: intraokularne leče iz hodroﬁlnega akrilata,
4. sklop: intraokularne leče iz silikona,
5. sklop: rezilo za operacijo katarakte:
rezilo 15° (stopinjsko),
6. sklop: rezila za operacijo katarakte:
1. rezilo 2,65 mm,
2. rezilo 3,00 mm.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 12. 2004 do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 12. 2004
ob 12. uri; v predavalnici številka 1, pritličje
glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
Klinični center Ljubljana
Ob-30909/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Državni zbor, kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-96-81,
faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-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: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-07/97-1/6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava prehrambenega blaga – živil za
potrebe restavracije Državnega zbora
Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Restavracija Državnega
zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana.
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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: dobava
prehrambenega blaga – živil za potrebe
restavracije Državnega zbora Republike
Slovenije po naslednjih sklopih:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki;
II. sklop: zmrznjena zelenjava, zmrznjena pripravljena živila iz testa in zelenjave,
zmrznjene ribe in zmrznjeni morski sadeži;
III. sklop: sveže meso (porcijsko), zmrznjena drobovina (vampi), suhomesnati
izdelki in poltrajni mesni izdelki;
IV. sklop: mlevski izdelki, riž, testenine,
pripravljena živila iz testa, maščobe, jajca,
konzervirana zelenjava, sveža zelenjava in
sveže sadje;
V. sklop: sladice.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni potrebno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 20 mesecev in/ali 15 dni od
oddaje naročila, začetek 1. 1. 2005, konec
15. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
potrebno je predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
ponudbe (brez DDV) in izjavo o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
ponudbe (brez DDV), če skupna ponudbena
vrednost (vsi ponujeni sklopi skupaj) javnega naročila presega znesek 30,000.000
SIT (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni po prejemu posameznega 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:
a) Potrdilo pristojnega sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.
b) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo, da je ponudnik – samostojni podjetnik vpisan pri davčnem organu (priglasitveni list), ki ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo pristojnega organa (DURS), da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti, določene z zakonom, ki ni starejše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 414-07/97-1/6.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 12. 2004,
cena: 2.000 SIT (z vključenim DDV).
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom
na
transakcijski
račun
številka
01100-6370121177,
sklic
00-12114-714199-2004.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 12. 2004 ali 36 dni
od odposlanja obvestila, do 9. ure. Ponudbe
morajo do navedenega roka prispeti na
naslov s priporočeno pošto ali biti osebno
vročene v recepciji Državnega zbora Republike Slovenije.
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 ali 1 mesec in/ali
14 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči pooblaščeni predstavniki
ponudnikov. V primeru podajanja morebitnih
pripomb, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb in pri podpisovanju zapisnika
o odpiranju ponudb morajo pooblaščeni
predstavniki ponudnikov imeti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 12. 2004
ob 13. uri; prostori Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 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 gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost javnega naročila (brez DDV) je
41,000.000 SIT, od tega:
I. sklop: 5,100.000 SIT;
II. sklop: 5,500.000 SIT;
III. sklop: 10,400.000 SIT;
IV. sklop: 12,800.000 SIT;
V. sklop: 7,200.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 11. 2004.
Republika Slovenija, Državni zbor
Ob-30936/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Krškem, kontaktna
oseba: Slađana Volčanjk, Cesta krških žrtev
12, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/488-17-55,
faks 07/488-17-68, elektronska pošta: sladzana.volcanjk@sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava pisarniškega in drugega (potrošnega) materiala, po seznamu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letni
obseg v skupni ocenjeni vrednosti
12,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bianko menica in menična izjava s klavzulo
“brez protesta” v višini 5% ocenjene vrednosti naročila, ki mora veljati 90 dni od roka za
oddajo ponudbe.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 30 dni od prejema računa in
njegove potrditve s strani odgovorne osebe.
Drugi plačilni pogoji so razvidni iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot je opredeljeno 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:
po tej objavi med 9. in 14. uro v Uradu predsednice sodišča, Okrožno sodišče v Krškem,
Cesta krških žrtev 12, Krško, s pooblastilom
zastopnika ponudnika ter navedbo naslova
in telefonske številke kontaktne osebe v
času razpisa. Razpisna dokumentacija je
brezplačna.
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: ponudba mora veljati 60 dni od
dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2004
ob 14. uri; v sejni sobi št. 203 v II. v drugem
nadstropju Okrožnega sodišča v Krškem,
Cesta krških žrtev 12, Krško.
VI.4) Dodatne informacije: vsi ostali
pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Krškem
Ob-31017/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski,
kontaktna oseba: Mateja Sotenšek, Izlake
13, 1411 Izlake, Slovenija, tel. 03/56-79-085,
faks 03/56-74-507, elektronska pošta: eberlov.dom.izlake@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših občanov
Polde Eberl Jamski, Izlake 13,1411 Izlake.
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. meso klavnih živali,
2. sveža perutnina in izdelki iz perutninskega mesa,
3. mesni izdelki,
4. mleko, mlečni izdelki in margarina,
5. jajca,
6. zamrznjeni program (zelenjava, sadje,
ribe, sladoled),
7. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
8. sveže sadje, zelenjava, suho sadje,
lupinarji,
9. testenine, zamrznjeni izdelki iz testa,
keksi,
10. izdelki za velike kuhinje,
11. splošno prehrambeno blago,
12. olje,
13. blago za potrebe internega bifeja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ﬁnančna zavarovanja v prvi fazi ne bodo
zahtevana, v drugi fazi pa bančna garancija
za resnost ponudbe in izjava banke o izdaji
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti-podrobnosti 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: 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: ponudniki morajo
izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti
iz 41. do 43. člena ZJN-1A ter posebne
pogoje iz razpisne dokumentacije:
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 dejavnosti, 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 izpolnjevati tehnične in
druge pogoje za priznanje sposobnostipodrobnosti v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 12. 2004 osebno
vsak delovni dan med 8. in 12. uro na
sedežu naročnika ali po pošti.
Cena: 15.000 SIT, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo o
nakazilu zneska 15.000 SIT na TRR
01100-6030269552 pri UJP Ljubljana – Urad
Trbovlje, ident. št. za DDV: SI 20806434.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2004 do 12. ure
ne glede na vrsto prenosa.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 15. 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 ponudb v drugi fazi omejenega
postopka bo javno. Osebe, ki so lahko
navzoče pri odpiranju ponudb, morajo imeti
pooblastilo ali so zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2005
ob 10. uri; v sejni sobi Doma starejših
občanov Polde Eberl Jamski, Izlake 13,
1411 Izlake.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 11. 2004.
Dom starejših občanov
Polde Eberl-Jamski
Ob-31076/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Žužemberk, kontaktna oseba: Adriana
Košak, Baragova 1, 8360 Žužemberk, Slovenija, tel. 07/30-87-022, faks 07/30-87-022,
elektronska
pošta:
Vesna.Zaletelj@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:
prehrambeno blago.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
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Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: perutnina in izdelki iz
perutnine.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: ribe in ribji izdelki.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: jajca.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: zmrznjena zelenjava.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: kruh in pekovski izdelki.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: peciva.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 9.
2) Kratek opis: jušne zakuhe in testenine.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: domače sadje.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: uvoženo sadje.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: suho sadje.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: zelenjava.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: sadni sirupi in sokovi.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 15.
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 16.
2) Kratek opis: čaji.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 17.
2) Kratek opis: konzervirana živila.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
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Sklop št.: 18.
2) Kratek opis: osnovna živila.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 19.
2) Kratek opis: olja in margarine.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Sklop št.: 20.
2) Kratek opis: zmrznjeni izdelki.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
31. 8. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2005, konec 31. 8. 2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 108 z dne 7. 11. 2003, Ob-108/03.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 11. 2004,
cena: 7.200 SIT, valuta: 24. 11. 2004.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun
pri
UJP
Novo
mesto
01393-6030688688 – razpisana dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2004, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 19. 11.
2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 12. 2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2004
ob 12. uri, OŠ Žužemberk, Baragova 1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 11. 2004.
OŠ Žužemberk
Št. 11/11-2004
Ob-31097/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
kontaktna oseba: Dragan Vučković, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-21-675, faks 01/23-12-086, elektronska pošta: zdrzz@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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za javne
zdravstvene zavode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: javni zdravstveni
zavodi.
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II.1.9) Razdelitev na sklope:
Sklop št. 01
2) Kratek opis: dobava električne energije za Splošno bolnišnico Celje.
3) Obseg ali količina: 10.367 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: dobava električne energije za Psihiatrično bolnišnico Vojnik.
3) Obseg ali količina: 38.486 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: dobava električne energije za Bolnišnico Golnik KOPA.
3) Obseg ali količina: 17.213 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: dobava električne energije za Klinični center Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 38.857 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: dobava električne energije za Institut RS za rehabilitacijo.
3) Obseg ali količina: 16.114 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: dobava električne energije za Bolnišnico Topolšica.
3) Obseg ali količina: 8.596 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Celje.
3) Obseg ali količina: 657.454 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Laško.
3) Obseg ali količina: 63.588 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Radeče.
3) Obseg ali količina: 62.328 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Slovenske
Konjice.
3) Obseg ali količina: 149.884 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Šentjur.
3) Obseg ali količina: 49.280 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
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Sklop št. 12
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate
Žalec.
3) Obseg ali količina: 101.780 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.
3) Obseg ali količina: 53.354 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Koper.
3) Obseg ali količina: 20.825 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Izola.
3) Obseg ali količina: 7.196 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Piran.
3) Obseg ali količina: 21.238 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ilirska Bistrica.
3) Obseg ali količina: 9.597 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Sežana.
3) Obseg ali količina: 64.470 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Brežice.
3) Obseg ali količina: 57.400 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 20
2) Kratek opis: dobava električne energije za Javni zavod Zdravstveni dom Sevnica.
3) Obseg ali količina: 102.620 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 21
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni zavod Krško.
3) Obseg ali količina: 39.837 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 22
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 73.682 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.

Sklop št. 23
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ivančna Gorica.
3) Obseg ali količina: 23.877 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 24
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Domžale.
3) Obseg ali količina: 14.189 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 25
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom I dr. Julija Polca
Kamnik.
3) Obseg ali količina: 805 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 26
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Litija.
3) Obseg ali količina: 574 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 27
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica.
3) Obseg ali količina: 6.678 KWh.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 28
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Hrastnik.
3) Obseg ali količina: 2.506 KWh.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 29
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Vrhnika P.O.
3) Obseg ali količina: 10.017 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 30
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Idrija.
3) Obseg ali količina: 7.245 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 31
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Logatec.
3) Obseg ali količina: 27.188 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 32
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Cerknica Loška
dolina.
3) Obseg ali količina: 7.658 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 33
2) Kratek opis: dobava električne energije za SŽ Železniški Zdravstveni dom Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 10.598 KWh.
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4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 34
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Alojza Drolca Maribor.
3) Obseg ali količina: 304.857 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 35
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Lenart.
3) Obseg ali količina: 95.256 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 36
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica.
3) Obseg ali količina: 17.913 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 37
2) Kratek opis: dobava električne energije za Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj.
3) Obseg ali količina: 18.214 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 38
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ormož.
3) Obseg ali količina: 3.409 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 39
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Murska Sobota.
3) Obseg ali količina: 24.661 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 40
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Gornja Radgona.
3) Obseg ali količina: 10.059 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 41
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Lendava.
3) Obseg ali količina: 12.670 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 42
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ljutomer.
3) Obseg ali količina: 30.919 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 43
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Osnovno varstvo
Nova Gorica.
3) Obseg ali količina: 234.619 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 44
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Zobozdravstveno
varstvo Nova Gorica.
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3) Obseg ali količina: 27.601 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 45
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Tolmin.
3) Obseg ali količina: 20.657 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 46
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Črnomelj.
3) Obseg ali količina: 7.847 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 47
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Metlika P.O.
3) Obseg ali količina: 20.370 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 48
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Trebnje.
3) Obseg ali količina: 5.495 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 49
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Velenje.
3) Obseg ali količina: 13.979 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 50
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zgornje savinjski Zdravstveni dom
Mozirje.
3) Obseg ali količina: 44.149 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 51
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Dravograd.
3) Obseg ali količina: 25.389 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 52
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.
3) Obseg ali količina: 31.885 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 53
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Ravne na Koroškem.
3) Obseg ali količina: 15.169 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 54
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zdravstveni dom Slovenj Gradec.
3) Obseg ali količina: 6.818 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005, dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 55
2) Kratek opis: dobava električne energije za Reševalno službo Koroške.
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3) Obseg ali količina: 455 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 56
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo
Koper.
3) Obseg ali količina: 28.952 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 57
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.
3) Obseg ali količina: 90.132 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 58
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod za zdravstveno varstvo Novo
Mesto.
3) Obseg ali količina: 8.505 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Sklop št. 59
2) Kratek opis: dobava električne energije za Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.
3) Obseg ali količina: 7.644 KWh.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 1. 2005; dobava
1. 9. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
2,883.125 KWh električne energije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 1. 2005 in/ali konec 1. 9. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 45dnevni 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: da je pravna oseba, registrirana
pri pristojnem sodišču in ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je to potrebno na podlagi posebnega
zakona.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti; da ima veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, če se to zahteva; 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 postopek ali likvidacijski
postopek oziroma drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom; da je poravnal davke in prispevke; da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane; da ni dal zavajajočih podatkov
v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo
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javnega naročila; da sprejema razpisne
pogoje; da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa; da nudi 45dnevni plačilni rok; da je ponudnik pravilno in
pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih
treh letih pred objavo tega razpisa (da naročnik ni vlagal upravičenih reklamacij glede
kakovosti blaga in nespoštovanja drugih
določil pogodbe).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P podatki
in kazalniki za leto 2003; BON-2 ali potrdilo
banke, ki vodi ponudnikov transakcijski
račun, da le-ta v preteklih šestih mesecih ni
bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: da zagotavlja zahtevane letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa ter sukcesivno dobavo na
posamezne lokacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
02014-0253693764 pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 12. 2004 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 12. 2004
ob 11.30; Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije, Njegoševa 8, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije
Št. 122/2004
Ob-31122/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče,
kontaktna oseba: Marinka Oblak Železnik,
Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija, tel.
03/568-01-00, faks 03/568-01-10, elektronska
pošta: marinka.oblak@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v 1.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v 1.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
1.1
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
za potrebe šolske kuhinje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Marjana
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Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433
Radeče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope; ponudniki
lahko predložijo ponudbo tudi samo za
posamezen artikel znotraj posameznega
sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil v skupni vrednosti
10,789.450 SIT po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 1,745.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 2,102.100
SIT,
3. zamrznjeno piščančje meso – 282.100
SIT,
4. ribe in konzervirane ribe – 117.120
SIT,
5. jajca – 78.200 SIT,
6. olja in izdelki – 186.470 SIT,
7. sveža zelenjava in sadje – 1,984.000
SIT,
8. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 375.200 SIT,
9. sadni sokovi in sirupi – 1,053.524
SIT,
10. žita, mlevski izdelki in testenine –
255.096 SIT,
11. zamrznjeni izdelki iz testa –46.360
SIT,
12. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 1,959.000 SIT,
13. ostalo prehrambeno blago – 635.280
SIT,
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 10 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 12. 2004, vsak

delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
šole.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01299-6030676707 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 12. 2004 do 12. ure,
na naslov naročnika: Osnovna šola Marjana
Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433
Radeče.
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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 12. 2004
ob 10. uri; Osnovna šola Marjana Nemca
Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče.
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: 12. 11. 2004.
Javni zavod Osnovna šola
Marjana Nemca Radeče
Ob-31123/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših Lendava-Idősebb polgárok
otthona Lendva, kontaktna oseba: Ivanka
Šomen, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/578-12-36, faks
02/578-12-38,
elektronska
pošta:
dom.lendava.ivanka@siol.com.
I.2) Naslov kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših Lendava,
Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava.
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: orientacijska vrednost: 35,900.000 SIT brez DDV;
1. goveje in svinjsko meso,
2. piščančje in puranje meso,
3. suhomesnati izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. sadje in suho sadje,
6. južno sadje,
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7. zelenjava,
8. zamrznjena zelenjava in zamrznjeni
izdelki,
9. pekovski izdelki,
10. jajca,
11. moka in bučno olje,
12. pašteta,
13. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica z menično izjavo za resnost ponudbe
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (za skupno
ponudbo nad 30 mio SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni rok 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: po 42. in 42.a členu ZJN-1A,
pogoji so opredeljeni 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: obvezna dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila v razpisni dokumentaciji.
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: 3. 12. 2004, cena:
10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: UJP Murska
Sobota 01100-6030266351.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 23. 12.
2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 11. 2004,
Lendava.
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: 12. 11. 2004.
Dom starejših občanov Lendava
Idősebb polgárok otthona Lendva
Št. 2706/04
Ob-31236/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne
Maribor, kontaktna oseba: splošni del: Katja
Dermota, vsebinski del: Mateja Kumperščak
Duh, tel. 02/220-82-11, Minarikova ulica 6,

Št.

2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-28-42,
faks 02/462-23-07.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava stične ovojnine za potrebe proizvodnje v Galenskem laboratoriju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: JZZ Mariborske lekarne
Maribor, OE Galenski laboratorij, Tkalski
prehod 4, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količin ali obseg:
Sklop št. 01
2) Kratek opis: lončki PVC, potiskani in
nepotiskani.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: plastenke in pršilke.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: stekleničke.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: zamaški.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: razno – suppoforme, folija
PVC, papirne kapsule.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 1. 2005 in/ali konec 31. 12.
2005.
III.1.2) Obvezni depoziti in jamstva:
– lastna menica z menično izjavo v višini
500.000 SIT za zavarovanje resnosti
ponudbe,
– izjava o izdaji menice z menično izjavo
za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih
obveznosti.
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 izpolnjevanje zahtevanih sposobnosti dobaviteljev na
osnovi dokumentov, podatkov in izjav, 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. je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu;
2. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva
za pravosodje, Kazenska evidenca in lastna
izjava;
3. potrdilo pristojnega sodišča, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek pri-
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silne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek oziroma drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
4. potrdilo davčnega urada, da ima
poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. je predložil obrazec BON 2 ali potrdilo
poslovne banke, ki vodi njegov transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
7. ima ustrezno tehnično opremo,
ﬁnančna sredstva in kadre za izvedbo javnega naročila;
8. zagotavlja dobavo letnih razpisanih
količin posamezne vrste ovojnine, na katere
se prijavlja;
9. naročeno ovojnino bo dostavil v skladišče naročnika, v roku do 14 dni po posameznem pisnem naročilu;
10. izjavlja, da bo sklenil pogodbo
skladno z razpisnimi pogoji;
11. izjavlja, da v ponudbi ni posredoval
zavajajočih podatkov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2004.
Cena: 4.800 SIT (DDV vključen).
Pogoji in način plačila: na račun št.:
01270-6030275190 pri UJP Slovenska
Bistrica, s pripisom »razpisna dokumentacija – stična ovojnina«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2004
ob 10.30; JZZ Mariborske lekarne Maribor,
Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila je 16,000.000 SIT.
Ponudnik lahko ponudi posamezne
izdelke v okviru sklopa.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Ob-31266/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
MOPE – Agencija RS za okolje, kontaktna
oseba: Janko Vidic, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-44-18, faks
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01/478-40-52,
elektronska
pošta:
Janko.Vidic@gov.si, internetni naslov:
http://www.arso.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročilo in nakup tujih strokovnih serijskih publikacij, ki izidejo v letu 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MOPE – Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, 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: vsa
strokovna literatura po seznamu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 1. 2005 in/ali konec 31. 12.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi mora skupina ponudnikov –
samo v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu- predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za
začetek opravljanja dejavnosti (novela ZGD
– F, Ur. l. RS, št. 45/01 in 59/02 –
popravki).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni
krajša od 120 dni od odpiranja ponudb,
– da je naročniku ponudil vse strokovne
serijske publikacije (vse artikle) navedene v
obrazcu ponudbe s predračunom (Priloga C
k razpisni dokumentaciji),
– da bo naslove od št. 1 do 38 dostavljal
na naslov: MOPE – Agencija RS za okolje,
Knjižnica, Ljubljana, Vojkova 1b, naslove od
št. 39 do 49 pa na naslov: MOPE – Agencija
RS za okolje, Urad za seizmologijo, Ljubljana, Dunajska 47 (Priloga C k 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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 20. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2004 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: Janko Vidic in Branka
Milivojević.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2004
ob 13.30; Vojkova 1b, Ljubljana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Agencija RS za okolje
Ob-31278/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
MOPE – Agencija RS za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-40-00
– h.c., faks 01/478-40-52, elektronska pošta:
gp.arso@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.arso.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: MOPE – Agencija RS za okolje,
kontaktna oseba: Jernej Menart, tel.
01/478-41-92, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/478-40-00 – h.c., faks
01/478-40-52,
elektronska
pošta:
gp.arso@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.arso.gov.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: MOPE – Agencija RS za okolje,
kontaktna oseba: Jernej Menart, tel.
01/478-41-92, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/478-40-00 – h.c., faks
01/478-40-52,
elektronska
pošta:
gp.arso@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.arso.gov.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: MOPE –
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-40-00
– h.c., faks 01/478-40-52, elektronska pošta:
gp.arso@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.arso.gov.si/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava pisarniškega materiala za leti
2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MOPE – Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, 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: pisarniški material in sicer: kuverte, mape, etikete,
obrazci, papir, zvezki, pisala in ostal droben
pisarniški material.
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: ni
potrebno.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi mora skupina ponudnikov –
samo v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu- predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za
začetek opravljanja dejavnosti (novela ZGD
– F, Ur. l. RS, št. 45/01 in 59/02 –
popravki).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izvajalec mora ponujati ves pisarniški
material (vse artikle) ki je naveden v obrazcu
ponudbe s predračunom (Priloga C k razpisni dokumentaciji),
– rok za rešitev reklamacije je največ 5
dni,
– rok dobave je največ 5 dni od prejema
posamičnega naročila,
– naročilo mora bizi realizirano do 14.
ure na delovni dan,
– izvajalec mora imeti na stalni zalogi
10% razpisane ocenjene količine,
– zagotoviti je potrebno ﬁksnost cen za
celotno dobo trajanja naročila.
IIIIII.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2004
ob 13. uri, Vojkova 1b, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Agencija RS za okolje
Ob-31280/04
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.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
premog.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor – Pljučni oddelek na Slivniškem
Pohorju.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA – 10.
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. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75dnevni plačilni rok po prevzemu 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, 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. izjava 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
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8. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst in količin blaga, opredeljenih v speciﬁkaciji ponudbe s cenami;
9. izjava, da bo dostava ddp Splošna
bolnišnica Maribor, Pljučni oddelek, Slivniško Pohorje – razloženo ob terminu, ki ga
določi naročnik;
10. izjava, da zagotavlja dobavni rok
blaga iz področja javnega razpisa največ 3
dni po oddaji naročila.
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: Premog.
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 9.15; v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ekon., zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost naročila je 19,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-31298/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Prežihovega Voranca, kontaktna oseba: Stanislav Osojnik, Gozdarska
pot 11, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija,
tel. 02/821-53-43, elektronska pošta: opvravne.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNB1/2005-2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franko osnovna šola –
kuhinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 2,620.000 SIT
letno.
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Sklop št.: 02.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 5,500.000 SIT.
Sklop št.: 03.
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 210.000 SIT letno.
Sklop št.: 04.
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: 310.000 SIT letno.
Sklop št.: 05.
2) Kratek opis: olja.
3) Obseg ali količina: 300.000 SIT letno.
Sklop št.: 06.
2) Kratek opis: sveža zelenjava in suhe
stročnice.
3) Obseg ali količina: 554.000 SIT letno.
Sklop št.: 07.
2) Kratek opis: zamrznjena in konzervirana zelenjava.
3) Obseg ali količina: 870.000 SIT letno.
Sklop št.: 08.
2) Kratek opis: sveže in suho sadje.
3) Obseg ali količina: 740.000 SIT letno.
Sklop št.: 09.
2) Kratek opis: zamrznjeno in konzervirano sadje.
3) Obseg ali količina: 300.000 SIT letno.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: sadni sokovi in drugi
napitki.
3) Obseg ali količina: 750.000 SIT letno.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
3) Obseg ali količina: 530.000 SIT letno.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: 6,030.000 SIT
letno.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki.
3) Obseg ali količina: 501.000 SIT letno.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: začimbe.
3) Obseg ali količina: 220.000 SIT letno.
Sklop št.: 15.
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: 1,900.000 SIT
letno.
Sklop št.: 16.
2) Kratek opis: zamrznjen program.
3) Obseg ali količina: 650.000 SIT letno.
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: letna
vrednost naročila je 21,985.000 SIT:
1. sklop – mleko in mlečni izdelki v vrednosti 2,620.000 SIT,
2. sklop – meso in mesni izdelki v vrednosti 5,500.000 SIT,
3. sklop – ribe in konzervirane ribe v
vrednosti 210.000 SIT,
4. sklop – jajca v vrednosti 310.000 SIT,
5. sklop – olja v vrednosti 300.000 SIT,
6. sklop – sveža zelenjava in suhe stročnice v vrednosti 554.000 SIT,
7. sklop – zamrznjena in konzervirana
zelenjava v vrednosti 870.000,00 SIT,
8. sklop – sveže in suho sadje v vrednosti 740.000 SIT,
9. sklop – zamrznjeno in konzervirano
sadje v vrednosti 300.000 SIT,
10. sklop – sadni sokovi in drugi napitki
v vrednosti 750.000 SIT,
11. sklop – žita, mlevski izdelki in testenine v vrednosti 530.000 SIT,
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12. sklop – kruh in pekovsko pecivo v
vrednosti 6,030.000 SIT,
13. sklop – slaščičarski izdelki v vrednosti 501.000 SIT,
14. sklop – začimbe v vrednosti 220.000
SIT,
15. sklop – ostalo prehrambeno blago v
vrednosti 1,900.000 SIT,
16. sklop – zamrznjen program v vrednosti 650.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom
le-ta predloži v zavarovanje menico z
menično izjavo v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je najmanj 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v navodilu ponudnikom
za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji. Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti
starejša kot 30 dni na dan odpiranja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodnega registra in druge ustrezne evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti –
odločba organa o izpolnjevanju pogojev,
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
– potrdilo Ministrstva za pravosodje,
4. potrdilo, da ni v postopku prisilne
poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke – potrdilo DURS,
2. potrdilo, da je ﬁnančno in likvidno sposoben – BON 1, BON 2 ali potrjeno davčno
napoved za preteklo leto za s.p.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva in
naslova kupca,
2. izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane okvirne letne količine.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNB1/2005-2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 12. 2004, cena:
15.000 SIT (z DDV) pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko pri
blagajni ali negotovinsko na račun št.
01303-6030377481. Pri negotovinskem plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 12. 2004, do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 17. 12.
2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 12. 2004
ob 12. uri, Osnovna šola Prežihovega
Voranca, Ravne na Koroškem.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost naročila znaša 21,985.000
SIT. Naročnik bo vse kandidate, ki jim bo
priznana sposobnost, vsakih 12 mesecev
povabil k oddaji ponudbe. S cenovno najugodnejšim bo sklenil pogodbo za obdobje
enega leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Ob-31299/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Koroški jeklarji, kontaktna
oseba: Janko Plešnik, Javornik 35, 2390
Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/821-76-60.
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: JNB1/2005-2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franko osnovna šola –
kuhinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 2,700.000 SIT
letno.
Sklop št.: 02.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 6,700.000 SIT
letno.
Sklop št.: 03.
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 270.000 SIT letno.
Sklop št.: 04.
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: 110.000 SIT letno.
Sklop št.: 05.
2) Kratek opis: olja.
3) Obseg ali količina: 300.000 SIT letno.
Sklop št.: 06.
2) Kratek opis: sveža zelenjava in suhe
stročnice.
3) Obseg ali količina: 1,300.000 SIT
letno.
Sklop št.: 07.
2) Kratek opis: zmrznjena in konzervirana zelenjava.
3) Obseg ali količina: 1,900.000 SIT
letno.
Sklop št.: 08.
2) Kratek opis: sveže in suho sadje.
3) Obseg ali količina: 2,800.000 SIT
letno.
Sklop št.: 09.

2) Kratek opis: zamrznjeno in konzervirano sadje.
3) Obseg ali količina: 200.000 SIT letno.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: sadni sokovi in drugi
napitki.
3) Obseg ali količina: 950.000 SIT letno.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: žito, mlevski izdelki in
testenine.
3) Obseg ali količina: 1,600.000 SIT
letno.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: 4,900.000 SIT
letno.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in
keksi.
3) Obseg ali količina: 1,000.000 SIT
letno.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: 370.000 SIT letno.
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: celotna
vrednost naročila znaša 25,100.000 SIT:
1. sklop – mleko in mlečni izdelki
2,700.000 SIT letno,
2. sklop – meso in mesni izdelki
6,700.000 SIT letno,
3. sklop – ribe in konzervirane ribe
270.000 SIT letno,
4. sklop – jajca 110.000 SIT letno,
5. sklop – olja 300.000 SIT letno,
6. sklop – sveža zelenjava in suhe stročnice 1,300.000 SIT letno,
7. sklop – zmrznjena in konzervirana
zelenjava 1,900.000 SIT letno,
8. sklop – sveže in suho sadje 2,800.000
SIT letno,
9. sklop – zmzrnjeno in konzervirano
sadje 200.000 SIT letno,
10. sklop – sadni sokovi in drugi naptki
950.000 SIT letno,
11. sklop – žito, mlevski izdelki in testenine 1,600.000 SIT,
12. sklop – kruh in pekovsko pecivo
4,900.000 SIT letno,
13. sklop – slaščičarski izdelki in keksi
1,000.000 SIT letno,
14. sklop – ostalo prehrambeno blago
370.000 SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom
le-ta predloži v zavarovanje menico z
menično izjavo v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačini
rok je najmanj 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v navodilu ponudnikom
za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji. Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni na dan odpiranja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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1. veljavna registracija – izpisek iz sodnega registra in druge ustrezne evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti –
odločba organa o izpolnjevanju pogojev,
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
– potrdilo Ministrstva za pravosodje,
4. potrdilo, da ni v postopku prisilne
poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke – potrdilo DURS,
2. potrdilo, da je ﬁnančno in likvidno sposoben – BON 1, BON 2 ali potrjeno davčno
napoved za preteklo leto za s.p.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva in
naslova kupca,
2. izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane letne količine.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– najugodnejša cena – 60%,
– potrjene reference – 20%,
– ponudnikove ugodnosti – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNB1/2005-2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 12. 2004, cena:
12.000 SIT (z DDV) pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni ali negotovinsko na račun št.
01303-6030677578. Pri negotovinskem plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 12. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 17. 12.
2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2004
ob 9. uri, Osnovna šola Koroški jeklarji,
Ravne na Koroškem.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila znaša 25,100.000 SIT
letno. Naročnik bo vse kandidate, ki jim bo
priznana sposobnost, vsakih 12 mesecev
povabil k oddaji ponudbe. S cenovno naj
ugodnejšim bo sklenil pogodbo za obdobje
12 mesecev.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Osnovna šola Koroški jeklarji
Ob-31300/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Mežica, kontaktna oseba:
Ivanka Lesnik, Partizanska cesta 16, 2392
Mežica, Slovenija, tel. 02/827-76-10.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.

Št.

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: JNB1/2005-2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franko osnovna šola –
kuhinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Sklop št.: 02.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
Sklop št.: 03.
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
Sklop št.: 04.
2) Kratek opis: jajca.
Sklop št.: 05.
2) Kratek opis: olja.
Sklop št.: 06.
2) Kratek opis: sveža zelenjava in suhe
stročnice.
Sklop št.: 07.
2) Kratek opis: zamrznjena in konzervirana zelenjava.
Sklop št.: 08.
2) Kratek opis: sveže in suho sadje.
Sklop št.: 09.
2) Kratek opis: zamrznjeno in konzervirano sadje.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: sadni sokovi in drugi
napitki.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: žito, mlevski izdelki in
testenine.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in
keksi.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
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: letna
vrednost naročila 18,100.000 SIT:
1. sklop – mleko in mlečni izdelki,
2. sklop – meso in mesni izdelki,
3. sklop – ribe in konzervirane ribe,
4. sklop – jajca,
5. sklop – olja,
6. sklop – sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. sklop – zamrznjena in konzervirana
zelenjava,
8. sklop – sveže in suho sadje,
9. sklop – zamrznjeno in konzervirano
sadje,
10. sklop – sadni sokovi in drugi napitki,
11. sklop – žito, mlevski izdelki in testenine,
12. sklop – kruh in pekovsko pecivo,
13. sklop – slaščičarski izdelki in keksi,
14. sklop – ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom
le-ta predloži v zavarovanje menico z
menično izjavo v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je najmanj 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v navodilu ponudnikom
za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji. Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni na dan opiranja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registacija – izpisek iz sodnega registra in druge ustrezne evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti –
odločba organa o izpolnjevanju pogojev,
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
– potrdilo Ministrstva za pravosodje,
4. potrdilo, da ni v postopku prisilne
poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke – potrdilo DURS,
2. potrdilo, da je ﬁnančno in likvidno sposoben – BON 1, BON 2 ali potrjeno davčno
napoved za preteklo leto za s.p.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva in
naslova kupca,
2. izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane okvirne letne količine.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNB1/2005-2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 12. 2004, cena:
14.400 SIT (z DDV) pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko pri
blagajni ali negotovinsko na račun št.
01274-6030669978, sklic 00 2005-2007. Pri
negotovinskem plačilu potrebujete potrdilo
za dvig dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 12. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 17. 12.
2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2004
ob 13. uri, OŠ Mežica, Mežica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila znaša 18,100.000 SIT
letno. Naročnik bo vse kandidate, ki jim bo
priznana sposobnost, vsakih 12 mesecev
pozval k oddaji ponudbe. S cenovno najugodnejšim bo sklenil pogodbo za obdobje
enega leta.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Osnovna šola Mežica
Št. 41405-196/2004
Ob-31301/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Breda P. Borovnik, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-60,
faks 02/220-13-59.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega in potrošnega materiala za potrebe mestne uprave Mestne
občine Maribor, krajevnih skupnosti in
mestnih četrti v letu 2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vse lokacije mestne
uprave, krajevne skupnosti in mestne
četrti.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
količine pisarniškega materiala so navedene
v obrazcu z okvirno mesečno potrebo.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
mesečna poraba, računajoč čas dobave – to
je 24 mesecev.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: mesečne dobave.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od sklenitve
pogodbe; začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– zavarovanje resnosti ponudbe v višini
1,000.000 SIT v obliki nepreklicne bančne
garancije na prvi poziv ali ustrezno kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici,
– bančna garancija ali ustrezno kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 3%
pogodbene vrednosti (mesečni znesek × 24). Izbrani ponudnik jo mora predložiti v roku 10 dni po podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
mesečna plačila na osnovi prejetega računa
– 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: 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 12. 2004 do 12.
ure.
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: 16. 12. 2004
ob 13. uri; kletna sejna soba naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Mestna občina Maribor
Ob-31315/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Knez, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-42,
faks 03/896-11-23, elektronska pošta:
mateja.knez@kp-velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Opis: dobava osebnega vozila, poltovornih in tovornega vozila.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razpisna dokumentacija za
izbiro dobavitelja št. RD-3/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava osebnega vozila, poltovornih in
tovornega vozila:
A – osebno vozila (OV),
B – poltovorna vozila (PTV),
C – tovorno vozila (TV) (TV1).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
osebnega vozila, poltovornih in tovornega
vozila (skupaj 4 kom):
A – osebno vozila (OV) 1 kom,
B – poltovorna vozila (PTV) 2 kom,
C – tovorno vozila (TV) 1 kom.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 28. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ﬁnančno zavarovanje za resnost
ponudbe v višini 3% razpisane vrednosti,

– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila za poltovorno vozilo (PTV1) je 30 dni
od uradnega prejema računa. Rok plačila za
poltovorno vozilo (PTV2), osebno vozilo
(OV1) ter tovorno vozilo (TV1) je leasing na
3 leta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– potrdilo, da ni zoper ponudnika uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež ali da ima ponudnik,
ki ima sedež v tujini poravnane v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati
v Republiki Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da je ponudnik oziroma njegov pooblaščeni izvajalec usposobljen za izvajanje
servisiranja in preskrbe z rezervnimi deli;
– da ponudnik predloži tehnično dokumentacijo, ateste in podatke o pogojih servisiranja vozila in opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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: RD-3/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 12. 2004.
Cena: 8.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje
št.: 02426-0012997176, sklic na št.
RD-3/2004.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: (10. 12. 2004) ali 25
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 (28. 2. 2005) in/ali 60 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 12. 2004
ob 12. uri, Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-31322/04
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: Boris Čerle, Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-43-36, faks
01/291-48-33,
elektronska
pošta:
Nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– smrekove podnice dim 18-36 x 4,8 x
300 cm – 280 m3 – sklop A,
– borove podnice dim 18-36 x 5 x
300 cm – 800 m3 – sklop B.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: različne
lokacije (Centralne delavnice in delovišča).
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: 280 m3
smrekovih podnic, 800 m3 borovih podnic.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 1. 2005 in/ali konec
31. 1. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 3,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila = 90 dni od dneva
dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni-
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kovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil
uveden katerikoli drug podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. plačilni rok.
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 21. 12. 2004.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB. d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa
35 EUR
na
devizni
račun
NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne
osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2004 ali 40 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure v tajništvu Centra za Nabavo, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2004
ob 12. uri, Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 011, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-31442/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44, 1354
Horjul, kontaktna oseba: Mira Založnik
Simončič,
tel.
01/754-90-08,
faks
01/754-90-08, elektronska pošta: o-horjul.lj@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot 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 Horjul,
Šolska ulica 44, 1354 Horjul.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga:
1. mleko,
2. mlečni izdelki,
3. kruh, pekovsko pecivo,
4. slaščičarski izdelki,
5. meso,
6. mesni izdelki,
7. perutnina in perutninski izdelki,
8. jajca,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. testenine,
11. zamrznjeni izdelki iz testa,
12. sadje, zelenjava, suhe stročnice,
13. ostalo prehrambeno blago,
14. ribe, ribji izdelki, konzervirane ribe,
15. zamrznjena zelenjava,
16. olja in izdelki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 4. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2008.
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 izvajalce gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki o 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 s 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 posledice ali namen je prenehanje
poslovanja, če poslovanje vodi izredna
uprava ali če je bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom v
skladu s predpisi države v kateri ima
sedež,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati,

Stran

7902 /

Št.

124 / 19. 11. 2004

– 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 posamičnega sklopa,
– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– da bo dostava blaga fco skladišče
naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
en delovni dan,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela
o higieni v skladu s pravilnikom o higieni živil
– HACCP sistem (Ur. l. RS, št. 60/02 in
104/03) in upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi
Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/02),
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih
pred objavo tega razpisa (da naročnik ni
vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da imajo 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 bil uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi,
– ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik ima zagotovljeno kontrolo
kakovosti in sistem HACCP,
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika – razloženo,
– ponudnik izjavlja da sprejema razpisane pogoje,
– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov,
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga,
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
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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 22. 11. 2004, cena
15.000 SIT, DDV je vračunan.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun: OŠ Horjul, 01362-6030652086 s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje je 17. 12. 2004, vsak
delavnik do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum čas in kraj: 29. 12. 2004
do 12. ure; Osnovna šola Horjul, šolska ulica
44, 1354 Horjul.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Osnovna šola Horjul
Št. 403-108/2004
Ob-31458/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Jesenice, kontaktni osebi: Tea Višnar, Asna Stošič, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-22, faks
04/586-92-16,
elektronska
pošta:
tea.visnar@jesenice.si, internetni naslov:
jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna
oseba: Aleksandra Potočnik, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-75, faks 04/586-92-16, elektronska pošta: sandra.potocnik@jesenice.si,
internetni naslov: jesenice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za Glasbeno
šolo Jesenice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Muzejski kompleks
Stara Sava Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila, to je dobava in
montaža opreme vse v skladu z razpisno
dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek januar 2005 in/ali konec
20. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni od prejema računa, potrjenega
s strani strokovnega nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila kot pravni osebi ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh
letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– mnenje pooblaščenega revizorja,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 70 točk,
2. reference – 20 točk,
3. dobavni rok – 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-108/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 12. 2004.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 8.000 SIT (z DDV), na Enotni
zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina Jesenice, sklicevanje
na
številko
18
75400-7130007-40310804.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2004 ali 29 dni
od odposlanja obvestila, ob 11. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 2. 2005 in/ali 70 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2004
ob 12. uri, sejna soba Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico:
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1. da sklene pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom samo, če bodo v proračunu za
leto 2005 zagotovljena predvidena ﬁnančna
sredstva.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Občina Jesenice
Št. 973/2004
Ob-31461/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I. 1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob
Paki, kontaktna oseba: Marija Žerjav, naslov:
Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob
Paki, Slovenija, tel. 03/896-53-00, faks
03/896-53-04,
elektronska
pošta:
mija.zerjav@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: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/premet javnega naročila:
prehrambeno blago po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola bratov
Letonja Šmartno ob Paki.
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:
11,520.000 SIT letno za vse sklope:
1. meso in mesni izdelki,
2. zmrznjene ribe,
3. jabolka,
4. sveže in južno sadje,
5. sveža zelenjava,
6. jajca,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. kruh in pekovski izdelki,
9. splošno prehrambeno blago,
10. zmrznjena zelenjava in izdelki,
11. sokovi.
II. 3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne in
dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je
mogoče do 16. 12. 2004.
Cena: 8.400 SIT (20% DDV je vštet v
ceno).
Pogoji in način vplačila: virmansko, TRR
01325-60306083290.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 12. 2004, do 12.
ure.

Št.

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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2004
ob 12. uri, v pisarni ravnatelja Osnovne šole
bratov Letonja Šmartno ob Paki.
VI.1) Ali je neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Osnovna šola bratov Letonja
Šmartno ob Paki
Ob-31479/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11,
01/230-52-25,
faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Urad za logistiko, Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat (samo za
dokumentacijo), Dušan Cirar (samo za
dokumentacijo), vodja izvedbe javnega
naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si in dusan.cirar@mors.si
(poslati na oba naslova).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Oddelek za nabavo, kontaktna
oseba: Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo), Dušan Cirar (samo za dokumentacijo), vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva
ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-25-86,
01/471-23-48,
faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si in dusan.cirar@mors.si
(poslati na oba naslova).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 184/2004 – OMP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
meso in mesni izdelki.
Podrobnejša speciﬁkacija v razpisni
dokumentaciji v prilogi št. 6.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vojašnice v Republiki
Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.00.00-2;
dodatni
predmeti:
15.13.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.00.00-2.
2) Kratek opis: sveže meso in izdelki iz
svežega mesa, poltrajni suhomesnati
izdelki.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: 6. 2. 2005.
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Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.13.00.00-8.
2) Kratek opis: poltrajni mesni izdelki
(klobase), trajni suhomesnati izdelki.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: 6. 2. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: sveže meso in izdelki iz svežega
mesa, poltrajni suhomesnati izdelki – ca.
550,000.000 SIT,
II. sklop: poltrajni mesni izdelki, trajni
suhomesnati izdelki – ca. 100,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: naročnik bo vse kandidate, ki jim
bo priznana sposobnost, vsakih 12 mesecev
povabil k oddaji ponudb. S cenovno najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena
pogodba za obdobje enega leta. Naročila in
dobave bodo potekale sukcesivno za čas
veljavnosti pogodbe, na podlagi naročilnega
lista posameznih uporabnikov za vse lokacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
V II. fazi:
– garancija za resnost ponudbe (če
ponudba presega 30 mio SIT brez DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če vrednost pogodbe presega 30 mio SIT brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa na naročnikov naslov
oziroma 90 dni v obdobju začasnega ﬁnanciranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2004 ali
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– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2004 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2004.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da je tehnično sposoben izvesti javno
naročilo;
Dokazilo: da ima izpolnjeno, podpisano
in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih
zmogljivostih in priložene vsaj tri izjave o
referencah.
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni razpis;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da ima podpisano in žigosano izjavo o
dostavi blaga na vse prijavljene lokacije;
– da ima podpisano in žigosano izjavo,
da upošteva posebne pogoje in predpise
naročnika in vse veljavne predpise na področju predmeta razpisa in
– da ima podpisano izjavo o pridobljeni
ovalni veterinarski oznaki in priloženo potrdilo o pridobitvi oznake.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-21305/04 z dne 6. 8.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
404-08-415/2004-4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2004 vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo
polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS 184/2004 – OMP) na transakcijski
račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po
pošti. Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa,
sklic
na
številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
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katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za
sodelovanje: do 22. 12. 2004, do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 14. 1. 2005.
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: ni javnega
odpiranja prijav.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-31595/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79,
elektronska
pošta:
darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaščitna obleka.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zaščitna obleka – zaščitna bunda, nepremočljiva bunda, delovna halja, delovna
kapa, delovni kombinezon, delovna
obleka farmer, delovna obleka na pas,
varnostna očala, PVC predpasnik, delovne rokavice, delovni škornji, zaščitni
škornji, krzneni telovnik, podložena kapa,
oprema za varovanje sluha in ortopedski
čevlji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava je franko Pošta
Slovenije, d.o.o., skladišče Maribor, PE
Maribor, Zagrebška 106, Maribor.
Dobava: 90% v roku 30 dni po podpisu
pogodbe, ostalo blago sukcesivno po prejeti
naročilnici v roku 10 dni po prejetem naročilu.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. bunda – zaščitna – 35 kosov,
2. bunda – nepremočljiva – 15 kosov,
3. halja delovna – moška ali ženska –
1300 kosov,
4. kapa delovna – 150 kosov,
5. kombinezon delovni – 20 kosov,

6. obleka delovna farmer – 70 kosov,
7. obleka delovna na pas – 70 kosov,
8. očala varnostna – 30 kosov,
9. predpasnik PVC – 210 kosov,
10. rokavice delovne – zaščitne – 1200
parov,
11. rokavice delovne – za čiščenje – 600
parov,
12. rokavice delovne – usnjene – 30
parov,
13. delovni škornji – 560 parov,
14. zaščitni škornji – 90 parov,
15. telovnik krzneni – 90 kosov,
16. kapa podložena – 80 kosov,
17. oprema za varovanje sluha – glušniki
– 10 parov,
18. oprema za varovanje sluha – čepki
– 10 parov,
19. oprema za varovanje sluha – vata –
10 parov,
20. čevlji ortopedski – 20 parov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: takoj po podpisu
pogodbe in/ali konec eno leto po podpisu
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je najmanj 30 dni od izstavitve 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: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo o poravnanih davkih in ostalih
poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec
BON 1/P.
Samostojni podjetniki predložijo davčne
napovedi za leta 2001, 2002 in 2003.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 12. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
Pošte Slovenije d.o.o. 90672-0000040025,
sklic 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o
opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter
davčno številko posredujete po telefaksu
02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike
vljudno prosimo, da pripišejo številko in
naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov in komisija Pošte Slovenije za
izvedbo postopkov za javna naročila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 1. 2005
ob 12.30; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o.

Gradnje
Št. 110-1/04

Ob-31302/04

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 gradnjo 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 22. 12. 2004 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo dne 22. 12. 2004 ob 11. uri.
Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-31007/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba:
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, kontaktna oseba: Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-03, faks 01/306-44-07.
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: JR – 03/321600/23-0.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in delno strehe na objektu
Zarnikova 11.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Zarnikova 11.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
fasade in delno strehe na objektu Zarnikova
11 v Ljubljani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva
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– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
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: obvezna dokazila za izpolnjevanje
pogojev iz 42. člena Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetja ali
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, dovoljenje pristojenga organa za
opravljanje dejavnosti ter izjava, 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 mora tudi priložiti:
– originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku, oziroma, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– originalno potrdilo Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno
sposoben: ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe in v preteklih šestih mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca nima blokiran žiro
račun. Dokazila:
Za pravne osebe: originalni obrazec
BON 1, BON 2 in izjava, da je v zadnjem
tromesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle obveznosti.
Ponudniki, ki so zavezani k revizijskemu
pregledu, morajo predložiti letno revizijsko
poročilo.
Za ﬁzične osebe: originalno potrdilo
banke, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na računu za obdobje
zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe in izjavo, da je v zadnjem tromesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti, napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjava o dolžini garancijskega roka;
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
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5. seznam podpisanih pogodb za
obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 77 z dne
16. 7. 2004, Ob-19455/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena 85%,
– potrjene strokovne reference 15%.
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: 5.000 SIT.
Naročnik prejme razpisno dokumentacijo
na podlagi potrdila o plačilu: na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL-izvrševanje proračuna, sklic na št.
121-20000-04,
s
pripisom
JR
04/321600/23-0.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2004, do
12.45.
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 vključno 16. 4. 2005 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2004
ob 13. uri, Mestna občina Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 11. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Ob-31020/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kemijski inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
mag. Janez Toplišek, Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-60-337,
031/503-506, faks +386/1/47-60-300, elektronska pošta: janez.toplisek@ki.si, internetni naslov: www.ki.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rušenje pomožnega objekta in izgradnja
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celotnega novega objekta za NMR spektrometer, za drugo laboratorijsko opremo,
pisarniške in druge prostore, z gradbenimi in obrtniškimi deli, strojno in elektro
inštalacijami ter vsemi ostalimi deli po
načelu 'funkcionalni ključ v roke'.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana.
II.1.8) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rušenje
pomožnega objekta in izgradnja celotnega
novega objekta za NMR spektrometer, za
drugo laboratorijsko opremo, pisarniške in
druge prostore, z gradbenimi in obrtniškimi
deli, strojno in elektro inštalacijami ter vsemi
ostalimi deli po načelu 'funkcionalni ključ v
roke'.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek v januarju 2005 ali najkasneje 1. 2. 2005 in konec 31. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo po
mesečnih situacijah, v 30 dneh po potrditvi
situacije s strani nadzora naročnika, in sicer
maksimalno do 70% pogodbenega zneska,
ostalih 30% pogodbenega zneska bo naročnik plačal po pridobitvi uporabnega dovoljenja, in sicer v 15 dneh od dneva izstavitve
računa, ki ga izvajalec izstavi po pridobitvi
uporabnega dovoljenja. Predplačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za razpisano dejavnost – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, samostojni podjetniki
predložijo priglasitveni list DURS z izjavo, da
od izdaje dokumenta ni bilo sprememb;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za razpisano dejavnost, če ga glede na
veljavno zakonodajo in način opravljanja
dejavnosti potrebuje – odločba, da ima
ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega kaznivega dejanja ni bil obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje in potrdilo sodišča;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
ali drugem postopku, katerega namen ali
posledica je prenehanje poslovanja; ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper ponudnika ni uveden postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež – izjava;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež
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v tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati – izjava;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane – izjava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in
ﬁnančno sposoben izvesti javno naročilo –
letne bilance stanja za zadnje obračunsko
leto (če je ponudnik zavezan k reviziji bilanc,
morajo bilance biti revidirane);
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega računa – potrdilo
banke, kjer ima ponudnik odprt TRR (če ima
ponudnik več računov, morajo biti potrdila
vseh bank, kjer so računi);
– ponudnik mora biti sposoben zagotoviti
ﬁnančna sredstva za izvedbo predmeta
naročila do izvršitve plačil s strani naročnika
– izjava banka, da lahko ponudnik pri njej
najame kredit v višini 70% ponudbene vrednosti (razpisni obrazec);
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti do podizvajalcev v času oddaje
ponudbe in vsaj v obdobju enega leta pred
pričetkom tega naročila – poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od
15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, ki potrjuje,
da je ponudnik poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi
pogoji, ter imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, ﬁnančne
vire in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo
sposobni izvesti predpisana dela – izjava;
– ponudnik mora predložiti najmanj 2
referenci za izgradnjo objektov v vrednosti
nad 80 mio SIT v letih od 2002 do 2004; kot
objekt se šteje tisti objekt, ki obsega najmanj
enaka gradbena in obrtniška dela, strojno in
elektro inštalacijska dela ter ostala dela kot
predmetno javno naročilo (medsebojna razmerja gradbenih in obrtniških, strojno in
elektro inštalacijskih ter ostalih del ni
bistvena za presojo reference) – potrdilo na
obrazcu;
– ponudnik mora za vodjo gradbišča
predložiti najmanj 2 referenci o vodenju
izgradnje objektov, ki obsega najmanj enaka
gradbena in obrtniška dela, strojno in elektro
inštalacijska dela ter ostala dela kot predmetno javno naročilo (medsebojna razmerja
gradbenih in obrtniških, strojno in elektro
inštalacijskih ter ostalih del ni bistvena za
presojo reference), v vrednosti nad 80 mio
SIT v letih od 2002 do 2004 – potrdilo na
obrazcu;
– ponudnik mora izkazati zanesljivost pri
poslovanju. Ponudniku ne sme biti izkazana
negativna referenca s področja predmeta
javnega naročila pri dosedanjem poslovanju
z naročnikom, ne glede na obseg posla.
Negativno referenco predstavljajo dosedanje slabe izkušnje (zamuda rokov, slaba
kakovost, neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti, grajanje napak, povzročitev
škode, ki ni bila poravnana, vnovčitev garancij, vložitev tožbe) naročnika s ponudnikom
v letih od 2002 do 2004. Naročnik negativno
referenco izkaže z ustrezno pisno listino.
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 in drugi
predpisi in standardi ter normativi, veljavni
za predmet javnega naročila v EU in Sloveniji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-gr-1-04 NMR prizidek.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije – v gotovini na blagajni Hajdrihova 19 ali z nakazilom na račun
01100-6030344533.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 12. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2004
ob 12. uri; Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 11. 2004.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-31095/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79,
elektronska
pošta:
alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška, elektro instalacijska
in strojno instalacijska dela pri obnovi
pošte 2116 Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, Opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 3. 2005.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 3,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti), bančna garancija za
odpravo napak v garancijski dobi (v višini
10 % pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od izstavitve začasne
mesečne situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo
v celotni vrednosti do dosežene 80% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti
se plača v roku 90 dni po opravljenem kvalitetnem prevzemu in 10% pogodbene vrednosti v roku 90 dni po pridobljenem uporabnem dovoljenju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti
javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
ponudba mora biti veljavna do 23. 2.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne
ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri
delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu
v razpisni dokumentaciji,
ponudnik mora predložiti izjavo, da bo z
deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti)
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
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– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti
čistih prihodkov manjših od mnogokratnika
3 ponudbene vrednosti,
– potrdilo pooblaščenega revizorja.
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 21. 12. 2004.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025 sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu št. 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 23. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2004
ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-31313/04
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: Andrej Kariž, Verovškova
70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-50, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: andrej.kariz@energetika-lj.si,
internetni
naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., soba 215, kontaktna oseba:
Vlasta Gladek, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-03, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna
oseba: Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI 41-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektiranje plinovodnih in vročevodnih
objektov ter izdelava varnostnih načrtov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidene količine na letni ravni:
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Ocenjena investicijska
vrednost v SIT

do 10,000.000
od 10,000.001
do 30,000.000
od 30,000.001
do 80,000.000
od 80,000.001
do 200,000.000
Ocenjena investicijska
vrednost v SIT

do 5,000.000
od 5,000.001
do 20,000.000
od 20,000.001
do 50,000.000
od 50,000.001
do 100,000.000
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Predvideno letno
število projektov
(IDZ, PGD, PZI,
PID)

3
8
10
6
Predvideno letno
število varnostnih
načrtov

20
10
3
2

II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: po posameznem naročilu in po
sklenitvi formularne pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek leto 2004 in/ali konec leto
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– izjava ponudnika, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež,
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančni sposobnosti,
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik mora imeti ves čas svojega
poslovanja zavarovano odgovornost za
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in
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tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje
dejavnosti v skladu z določili 33. člena
ZGO-1,
– reference,
– rok plačila,
– podpis izjave o izpolnjevanju razpisnih
pogojev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
3.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena vrednost – 50 točk,
2. rok izdelave dokumentacije – 30
točk,
3. reference – 20 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 41-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 12. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št. 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana, s sklicem na št. 500-41-04. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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: za čas trajanja okvirnega sporazuma.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 12. 2004
ob 13. uri, sejna soba poslovne zgradbe
Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi
70.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.
Št. 404-08-542/2004-3
Ob-31329/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
kontaktna oseba: Marijeta Lazar, tel.
01/471-25-77, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-758/04-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacijska dela na stenskih oblogah,
odstranitev stavbnega pohištva in obstoječih instalacij – I. etapa.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor, Ramovševa
ulica 2, Vojašnica generala Maistra, objekt
Kadetnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je podrobneje deﬁnirano 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 JN,
skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
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 podrobneje opisani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran
za dejavnost, ki je predmet JN in izkazuje
zadnje stanje ponudnika;
– potrdilo, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika (ne starejše od 90 dni), 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 prisilna uprava, ali ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim (ne starejši od 90 dni);
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– potrdilo, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika, da v zadnjih petih letih pred
objavo JN ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem (ne starejše od 90 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik v svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, pod izvajalcev
in kooperantov (skladno s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih
uporabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in
64/01);
– potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
(ne starejše od 30 dni od dneva oddaje
ponudbe).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:

– seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe;
– dokazila, da ključni kadri, ki bodo vodili
izvedbo, izpolnjujejo zakonske pogoje po
ZGO-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 102/04);
– dokazilo ponudnika ali poslovodečega
o zavarovanju pred odgovornostjo za škodo
v skladu s 33. členom ZGO-1-UPB1 (kopija
police);
– cenik kalkulativnih elementov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2004
ob 12. uri; Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21,
sejna soba III/327.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-31590/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba:
Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-80-02,
faks
01/478-80-36,
elektronska
pošta:
irena.skubic@gov.si, internetni naslov:
www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/I, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ceste G2-104/1136 Kranj–
Sp. Brnik; Šenčur – križišče Voklo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 1136 cesta
G2-104 Kranj–Sp. Brnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice
za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvodno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika v vsakem izmed preteklih treh poslovnih let (2001,
2002, 2003) znaša najmanj v višini trikratne
vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava
o letnih prihodkih, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred
oddajo ponudbe ni bil blokiran (dokazilo:
obrazec BON2 oziroma drugo enakovredno
dokazilo ali potrdilo ponudnikove poslovne
banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v
višini prvih štirih predvidenih obračunov,
dana pod materialno in kazensko odgovornostjo ali potrdilo banke o možnosti najetja
posojila v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in koope-
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rantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi, poravnane vse
zapadle poslovne in ﬁnančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima
ponudnik do njih poravnane vse zapadle
poslovne in ﬁnančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in
mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve,
določene v splošnih in posebnih tehničnih
pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne
ceste (dokazila: popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega naročila;
izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi
pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne
ceste);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisana s strani ponudnika in
izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 12. 2004,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik
od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2004, do 9.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2004
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila (skupaj z DDV) je
170,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Ob-31591/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02,
faks 01/478-80-36, elektronska pošta:
irena.skubic@gov.si, internetni naslov:
www.drsc.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče, soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projekta PGD in PZI rekonstrukcije regionalne ceste RT 912/7302 Zali
log–Davča.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 7302 RT-912 Zali
log–Davča.
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: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice
za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima
sedež;
– izpisek iz sodne, uprave ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– celotni letni prihodek ponudnika v vsakem izmed preteklih treh poslovnih let (2001,
2002, 2003) znaša najmanj v višini trikratne
vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: izjava
o letnih prihodkih, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred
oddajo ponudbe ni bil blokiran (dokazilo:
obrazec BON2 oziroma drugo enakovredno
dokazilo ali potrdilo ponudnikove poslovne
banke);
– lastna likvidna sredstva ponudnika
(brez podizvajalcev) v višini prvih štirih predvidenih obračunov ali možnost najetja kredita v enakem znesku (dokazilo: izjava o
zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev v
višini prvih štirih predvidenih obračunov,
dana pod materialno in kazensko odgovornostjo ali potrdilo banke o možnosti najetja
posojila v višini prvih štirih predvidenih obračunov;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi, poravnane vse
zapadle poslovne in ﬁnančne obveznosti
(dokazilo: izjave podizvajalcev, da ima
ponudnik do njih poravnane vse zapadle
poslovne in ﬁnančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila
zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in
mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve,
določene v splošnih in posebnih tehničnih
pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne
ceste (dokazila: popis zagotovljenih tehničnih zmogljivosti za izvedbo javnega naročila;
izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
ponudnika o seznanjenosti s tehničnimi
pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne
ceste);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete, podpisa s strani ponudnika in izvajalca kontrole).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 12. 2004,
cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik
od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2004, do 8.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2004
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila (skupaj z DDV) je
21,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste

Storitve
Ob-30935/04
Popravek
V objavi javnega razpisa za izvedbo integracijske hrbtenice, naročnika Klinični center Ljubljana, objavljenega v Ur. l. RS, št.
119 z dne 5. 11. 2004, Ob-29933/04 in v
Evropskem glasilu dne 4. 11. 2004, številka
2004/S 215 185045, je prišlo v točki IV.3.2.
do tiskarske napake pri navedbi številke
Podračuna zakladniškega računa pri upravi
za javna plačila (UPJ).
Pravilno se navedba računa na katerega
ponudniki nakažejo plačilo razpisne dokumentacije v točki IV.3.2. objave glasi: podračuna zakladniškega računa pri Upravi za
javna
plačila
(UPJ)
številka
01100-6030277894.
Klinični center Ljubljana
Št. 140
Ob-31018/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za šport Ljubljana, kontaktna
oseba: Marko Lebar, Staničeva 41, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-82-10, faks
01/232-37-63,
elektronska
pošta:
marko.lebar@as-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz učencev na plavalne tečaje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevoz na relaciji ljubljanske osnovne šole – kopališče Tivoli.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC – 71212.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve
se izvajajo celo leto, in sicer 5-krat tedensko
vsak delovni dan v času pouka.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
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:
– ponudnik mora za resnost ponudbe kot
ﬁnančno zavarovanje predložiti menico v
vrednosti 500.000 SIT;

– ponudnik mora za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti predložiti menico v
vrednosti 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik mora nuditi 30-dnevni plačilni rok. Avansnih plačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – izpisek iz
sodnega registra;
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljene za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljene potrebno – izpisek iz ustrezne
sodne, uprave ali druge evidence;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem oziroma zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
ali drugem postopku, katerega namen ali
posledica je prenehanje poslovanja; ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper ponudnika ni uveden postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež – izjava;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež
v tujini, je poravnal v Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati – izjava;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane – izjava;
– ponudnik ni dal zavajajočih podatkov v
zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo
javnega naročila – izjava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik ne sme
imeti v zadnjih šestih mesecih blokiranega
računa – potrdilo banke, kjer ima ponudnik
TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik mora imeti licenco za prevoze v cestnem prometu – dokazilo pristojnega organa, da ima ponudnik licenco za
prevoze v cestnem prometu;
– ponudnik mora imeti tehnično brezhibna vozila z opremo, ki jo določajo predpisi za prevoze otrok – izjava o tehnični
brezhibnosti vozil in ustrezni opremi;
– ponudnik mora imeti najmanj 3
ustrezna vozila, katerih vsako ima kapaciteto najmanj 70 otrok – izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o varnosti v cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo
skupine otrok.
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:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2004
ob 12.30; Agencija za šport Ljubljana, Staničeva 41, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 11. 2004.
Agencija za šport Ljubljana
Ob-31245/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
kontaktna oseba: dr. Metka Gorišek,
mag. Andrej
Kryžanowski,
Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-00, faks 01/478-74-22.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, kontaktna oseba: dr. Metka Gorišek, tel. 01/309-42-20, mag. Andrej Kryžanowski, tel. 01/309-42-24, Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/309-42-20,
faks 01/309-42-30, elektronska pošta:
andrej.kryzanowski@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, kontaktna oseba: Mani Šefran, vložišče, II. nadstropje, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-73-20, faks
01/478-74-22.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, kontaktna
oseba: Mani Šefran, vložišče, II. nadstropje,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/478-73-20,
faks
01/478-74-22.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Opis: izvajanje projekta odnosov z
javnostmi za investicijski projekt: »Ureditev
oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske
Istre in zalednega kraškega območja«.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 10.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-3/2004 – (5).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila;
izvajanje projekta odnosov z javnostmi
za investicijski projekt: »Ureditev oskrbe
prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre
in zalednega kraškega območja«.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.16.10-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celovita
komunikacijska podpora načrtovanemu
posegu, ki bo prispevala k oblikovanju razu-
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mevanja problematike posega pri različnih
javnostih. Ponudnik bo moral slediti korakom
upravnega postopka in izdelavi projektne
dokumentacije do pridobitve gradbenega
dovoljenja in vzporedno s temi fazami izvajati
načrtovane aktivnosti informiranja javnosti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 26 mesecev od sklenitve
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji
predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2,500.000 SIT z veljavnostjo do 14. 3. 2005 in izjavo banke, da bo
v primeru, če bo ponudnik izbran in bo sklenjena pogodba, izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo.
Ponudbena cena je ﬁksna, avansi niso
možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci
oziroma zunanjimi strokovnimi sodelavci. V
primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov, samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu, priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
2. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane; da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. da je predložil v razpisni dokumentaciji
zahtevane inštrumente ﬁnančnega zavarovanja,
5. da ponujeno trajanje razpisanih del
(izvajanje naloge oziroma rok dokončanja
del) ni daljše od razpisanega,
6. da opcija (veljavnost) ponudbe ni
krajša od 90 dni od datuma za predložitev
ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
7. odgovorni nosilec naloge mora imeti
univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri,
ustrezne strokovne reference, ki odgovarjajo področju razpisanega projekta in minimalno 10 let strokovnih izkušenj na področju
vodenja projektov odnosov z javnostmi,
8. ponudnik mora zagotoviti minimalno
kadrovsko zasedbo po področjih:
– odgovorni nosilec naloge – univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
– specialist za moderiranje – univerzitetna izobrazba in moderatorski izpit,
– specialist za komuniciranje – univerzitetna izobrazba,
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9. ponudnik mora pripraviti predlog
komunikacijske kampanje – vizijo glede
načina in vsebine odnosov z javnostmi v primeru resnih nasprotovanj javnosti načrtovanemu posegu v prostor ali posameznim
sklopom posega v prostor,
10. ponudnik mora izpolnjevati pogoje,
povezane z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. kadrovska zasedba skupine,
2. reference strokovnjakov,
3. ponudbena cena,
4. predlog komunikacijske kampanje.
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: 402-00-3/2004-(5).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od 9.
do 15. ure, v petek do 14.30, na Ministrstvu
za okolje, prostor in energijo, Ljubljana,
Dunajska 48, Mani Šefran, vložišče v II.
nadstropju, do 13. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun
01100-6300109972, sklic na številko 18
25119 7141998 – 23410004 z navedbo
»plačilo RD za izvajanje projekta odnosov z
javnostmi za Oskrbo prebivalstva s pitno
vodo slov. Istre«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost:
do 14. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2004
ob 12. uri, Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna
soba št. 220A v II. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna
dokumentacija ni na voljo v elektronski
obliki.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 11. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-31282/04
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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 20.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozne storitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 20.
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. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 75dnevni 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
8. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih
vrst storitev;
9. izjava, da ima vsaj 5 avtobusov s 45
sedeži;
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10. izjava, da bo storitve opravljal vse dni
v letu pod enakimi pogoji.
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: Prevozne storitve.
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 10. uri; v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ekon., zgradba »Uprava«.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost naročila je 14,400.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 351-2/2003
Ob-31283/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grosuplje, kontaktna oseba: Pavšek
Mirjam, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje,
Slovenija, tel. 788-87-50, faks 788-87-64,
elektronska
pošta:
obcina.grosuplje@ob.grosuplje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 002/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije za
izgradnjo nove podružnične osnovne
šole s telovadnico v Žalni pri Grosupljem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žalna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izdelava vse potrebne projektne dokumentacije skladno s predpisi o graditvi
objektov in ostalih predpisov s področja, ki
je predmet projektiranja.
In sicer: idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za

izvedbo, projekt za razpis in projekt opreme,
vključno s pridobitvijo projektnih pogojev in
soglasij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 1 mio SIT – menica z menično izjavo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
storitve v roku 60 dni po uradnem prejemu
fakture oziroma končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o projektiranju.
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;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja in da poslovanja ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom 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 v kateri ima sedež;
5. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj dve istovrstni storitvi – izdelal
projektno dokumentacijo za šolo, vrtec, telovadnico, ali podobno, v posamični vrednosti
ca. 300 milijonov SIT;
6. ponudnik mora imeti zavarovano
odgovornost skladno s 33. členom ZGO-1
(Ur. l. RS, št. 110/02, 41/02 in 47/04) za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
7. ponudnik mora poimensko navesti
odgovorne projektante – vodjo projekta in
odgovorne projektante za izdelavo posameznih načrtov, ki morajo izpolnjevati
zakonske pogoje za odgovornega projektanta, in sicer:
– za načrt arhitekture,
– za načrt gradbenih konstrukcij in drugih
gradbenih načrtov,
– za načrt električnih instalacij in električne opreme,
– za načrt strojnih instalacij in strojne
opreme,
– za načrt telekomunikacij,
ki morajo izpolnjevati zakonske pogoje
za odgovornega projektanta skladno z določili 45. člena ZGO-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
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letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
5. seznam opravljenih istovrstnih storitev
v zadnjih petih letih – min. ena, v investicijski
vrednosti ca. 100 mio SIT z zneski, datumu,
lokacijami in nazivi končnega naročnika,
vključno z dokazili v obliki potrdil (obrazci so
priloženi razpisni dokumentaciji);
6. fotokopijo veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila;
7. seznam odgovornih projektantov, ki
bodo pri nalogi sodelovali, fotokopija potrdila
o zaključeni izobrazbi, fotokopija potrdila o
vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici
ter strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov –
ZGO-1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-002/04, številka
zadeve 351 – 2/2003.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2004.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije je možen vsak delovni dan
med 9. in 11. uro, ali pa jo naročnik ponudniku pošlje tudi po pošti na podlagi pisnega
zahtevka ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 120 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: 22. 12. 2004
ob 9.30; Občina Grosuplje, Taborska cesta
2, 1290 Grosuplje – mala sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
morajo biti posredovana naročniku v pisni
obliki.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Občina Grosuplje
Ob-31316/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kamnik, kontaktna oseba: Anton

Št.

Kamin, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-00, faks 01/831-81-19,
elektronska pošta: sprejemna. pisarna@kamnik.si,
internetni
naslov:
www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Kamnik, kontaktna
oseba: Katarina Ščetinin Sever, Glavni trg
24,
1240
Kamnik,
Slovenija,
tel.
01/831-81-39, faks 01/831-81-19, elektronska pošta: katarina.sever-scetinin@kamnik.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za
družbene dejavnosti, kontaktni osebi: Katarina Ščetinin Sever in Katja Vegel, Glavni trg
24,
1240
Kamnik,
Slovenija,
tel.
01/831-81-42, faks 01/831-81-19.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/831-81-00, faks 01/831-81-19.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba prevozov šoloobveznih otrok v
Občini Kamnik za obdobje od marca 2005
do junija 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: celotno območje Občine
Kamnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prevozi
učencev na vseh relacijah za vse šolske
okoliše OŠ Šmartno, OŠ Stranje, OŠ Frana
Albrehta, OŠ Toma Brejca, OŠ Marije Vere,
OŠ 27. julija v Občini Kamnik.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek marec 2005 in/ali konec
junij 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po potrjenih mesečnih računih.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: dokazilo o vpisu dejavnosti v sodni
register oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri pristojni davčni upravi, potrdilo, da
ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence ter potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s
potrebnimi kapacitetami za izvedbo javnega
naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

124 / 19. 11. 2004 /

Stran

7913

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 1. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Občine Kamnik št.:
01243-0100002257.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 1. 2005 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 2. 2005 in/ali 30 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 1. 2005
ob 11. uri; Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Občina Kamnik
Št. 2681-24/2004
Ob-31460/04
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: mag.
Benjamin Steinbacher Pušnjak, Kopitarjeva
5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-12,
faks 02/234-14-52, elektronska pošta:
Benjamin.Steinbacher-Pusnjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1 v vložišču.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1; v vložišču.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: I A 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup in implementacija programske
opreme za področje upravljanja strateških sredstev, trženja, računovodstva in
ﬁnanc ter izvedba povezave novih in
obstoječih informacijskih podsistemov v
enovit informacijski sistem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.
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 instalacija programske opreme za področje trženja, upravljanja s strateškimi sredstvi
ter računovodstva in ﬁnanc, dokumentacija,
namestitev, testni zagon, izobraževanje
uporabnikov, ter izvedba integracije z obstoječimi informacijskimi podsistemi preko
vhodno-izhodnih vmesnikov brez nepotrebnega podvajanja podatkov.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe in
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun RS 2005.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek
42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– povprečni letni prihodek v zadnjih dveh
letih (2002, 2003) je bil najmanj 500,000.000
SIT.
Dokazila:
– Pravne osebe: obrazca BON 1 in 2 ali
BON 1/P, podatke iz bilance stanja in iz
izkaza poslovnega izida za leto 2003 (fotokopija ali izvlečki iz bilance za leto 2003) ter
potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri
katerih ima odprte transakcijske račune.
– Samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz
bilanc uspeha in stanja za leta 2002 in 2003
(potrjene s strani pristojne izpostave DURS)
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko
zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
ter morebitnih blokadah le-tega.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– Ponudnik ima vsaj eno referenco s
področja storitev, ki so podobna po vrsti in
zahtevnosti razpisanemu naročilu (kot referenca se upoštevajo storitve za podjetja,
katerih osnovni kapital presega 5 mlrd SIT
oziroma za proračunske uporabnike katerih
letna proračunska sredstva v letu 2003 so
presegala 5 mlrd SIT). Dokazila: seznam
referenc ponudnika s področja predmeta
javnega naročila v zadnjih treh letih in referenčne izjave naročnikov.
– Ponudnik se že vsaj 3 leta ukvarja z
razvojem in uvajanjem aplikativnih programskih rešitev na slovenskem trgu.
Dokazila: lastna izjava in referenčne
izjave naročnikov.
– Pri ponudniku je za nedoločen čas
redno zaposlenih vsaj 30 ljudi, od tega vsaj
20 strokovnjakov za področje razvoja in
uvajanja aplikativnih programskih rešitev.
Dokazila: kopije obrazca M-2, ki je predpisan v Ur. l. RS, št. 76/98 in poimenski
seznam redno zaposlenih, ki delajo na
področju razvoja in uvajanja aplikativnih programskih rešitev.
– Ponudnik mora zagotoviti uporabniku
možnost in pravico uporabe programske
opreme v izvorni kodi – Dokazila: lastna
izjava naročnika, da so programi ponujeni v
izvorni kodi s proceduro generiranja izvršljive kode, in entitetno relacijski model v
elektronsko čitljivi obliki.
– Enotna podatkovna baza (ena od
naštetih: SQL Server, DB2 ali Oracle).
Dokazilo: lastna izjava ponudnika, da
vse ponujene aplikativne rešitve delujejo na
isti relacijski bazi podatkov, v izjavi tudi
navede v kateri bazi podatkov.
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 postopek.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
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IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference,
3. število zaposlenih strokovnjakov,
4. rok izvedbe naročila.
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 10. 12. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun Javne agencije za železniški promet RS
št.: 01100-6000002642 UJP Slovenska
Bistrica, pred dvigom razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti v vložišču ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2004 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 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: 21. 12. 2004
ob 12. uri, Maribor, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.4) Dodatne informacije:
Dodatne informacije je mogoče dobiti na
naslovu: Benjamin Steinbacher Pušnjak,
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
tel. 02/234-14-12, faks 02/234-14-52.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti v vložišču vsak delovni dan od 10.30 do
12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-31098/04
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:
Boštjan Lenarčič in Črtomir Kores za tehnični del; Milan Nežmah za splošni del;
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elek-

tronska pošta: elektro.maribor@elektromaribor.si, internetni naslov: www.elektromaribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor - Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., kontaktni osebi: Boštjan Lenarčič in Črtomir
Kores 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@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor - Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Bojana Brauner 105/1, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-129, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: milan.nezmah@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.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. 02/2-00-258,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: elektro.maribor@maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja NGS-vzhodnega obroča Elektro Maribor d.d.
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: 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: izgradnja NGS-vzhodnega obroča Elektro Maribor
d.d.
Ocenjena vrednost javnega razpisa
140,000.000 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 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.
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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: 80 točk;
2. tehnična prednost opreme: 14 točk;
3. potrjene reference: 3 točke;
4. rok plačila: 3 točke.
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: 6. 1. 2005.
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: 6. 1. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2005
ob 9. 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: Boštjan Lenarčič in Črtomir Kores, tel. 02/22-00-191/194
in Milan Nežmah, tel. 02/22-00-127.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-31099/04
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.
02/22-00-157/127, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: elektro.maribor@elektromaribor.si.
I.2) naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Eleketro 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. 02/22-00-157/127, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: elektro.maribor@elektromaribor.si.
I.3) naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribo - Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., ontaktna oseba: Bojana Brauner 105/1, Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-129, faks 02/22-00-107, elektron-

Št.

ska 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. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: elektro.maribor@maribor.si.
III.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme zaščite in vodenja.
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: RTP Radenci.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 1. 7. 2004.
Sklop št. B
2) Kratek opis: RTP Lendava.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 1. 8. 2005.
Sklop št. C
2) Kratek opis: RTP Lenart.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: dobava 1. 9. 2005.
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 zaščite in vodenja.
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:
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1. cena: do 74 točk;
2. tehnične prednosti: do 10 točk;
3. reference: do 10 točk;
4. ISO: do 4 točke;
5. rok plačila: do 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: 23. 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: 23. 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: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 12. 2004
ob 9. 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: 15. 11. 2004.
Elektro Maribor, d.d.
Št. 1920/04
Ob-31125/04
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: Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Boris Sterle, univ. dipl. inž. el.
(tehnični del), 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@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. 01/230-43-20, faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56,
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6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/230-43-20,
faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) 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 32/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava lesenih oporišč za el. vode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so posamezna skladišča – nadzorništva naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: kostanjevi drogovi.
3) Obseg ali količina: 840 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek - takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: impregnirani drogovi.
3) Obseg ali količina: 3290 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
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: kostanjevi drogovi,
– sklop 2: impregnirani drogovi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: čas v mesecih: sukcesivno naročanje, za obdobje 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT samo za razpisni sklop
1 ter 1,000.000 SIT v vseh ostalih primerih
in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, to je do 12. 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:
– 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,
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– 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 starejša 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 dobavah razpisanega blaga kupcem v zadnjih treh letih, pri
čemer je znašala skupna vrednost teh dobav
min. 100% ponudbene vrednosti vsakega
razpisnega sklopa, za katerega daje ponudnik ponudbo,
– 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 (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 32/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 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:
23003371-32-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. december 2004
ali 31 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 12. 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: 13. december
2004 ob 10. 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
8. decembra 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. november 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1921/04
Ob-31126/04
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: Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Boris Sterle, univ. dipl. inž. el.
(tehnični del), 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@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. 01/230-43-20, faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56,
6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/230-43-20,
faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) 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 33/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava betonskih oporišč in betonske
opreme za el. vode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga za:
– sklop 1 – skladišča na sedežih področij
in DE naročnika,
– sklop 2 – posamezna skladišča – nadzorništva in centralno skladišče naročnika v
Črnučah.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: betonski drogovi in konzole.
3) Obseg ali količina: 306 kom. betonskih
drogov in betonskih konzol, po tehničnih
razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: betonske klešče.
3) Obseg ali količina: 1850 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
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: betonski drogovi in konzole,
– sklop 2: betonske klešče.
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 500.000 SIT samo za razpisni sklop
2 in 1,000.000 SIT v vseh ostalih primerih in
z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, to je do 12. 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.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 starejša 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
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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 dobavah razpisanega blaga kupcem v zadnjih treh letih, pri
čemer je znašala skupna vrednost teh dobav
min. 100% ponudbene vrednosti vsakega
razpisnega sklopa, za katerega daje ponudnik ponudbo,
– 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 (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 33/04
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 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:
23003371-33-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. december 2004
ali 31 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 12. 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: 13. december
2004 ob 11.30, 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
8. decembra 2004.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1923/04
Ob-31127/04
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: Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Uroš Jerina, inž. elektroenergetike (tehnični del), 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@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. 01/230-43-20, faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56,
6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/230-43-20,
faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) 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 35/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava n.n. zemeljskih 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.
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: 102200 m, po speciﬁkacijah 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 1,000.000 SIT in z rokom veljavnosti
120 dni od odpiranja ponudb, to je do
13. 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
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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 starejša 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:
– tehnično ponudbo, izdelano 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 n.n. zemeljskih energetskih kablov
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 (92%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež).
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 35/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 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:
23003371-35-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. december 2004
ali 32 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: 13. 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: 14. december
2004 ob 10. 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
9. decembra 2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1924/04
Ob-31128/04
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: Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Uroš Jerina, inž. elektroenergetike (tehnični del), 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@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. 01/230-43-20, faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro

Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56,
6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/230-43-20,
faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) 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 36/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kabelske opreme za s.n. in n.n.
energetske kable.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so posamezna skladišča – nadzorništva in centralno skladišče naročnika v
Črnučah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: kabelska oprema s.n.
3) Obseg
ali
količina:
skupno
1168 kompl./kom., po tehničnih razpisnih
pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: kabelska oprema n.n. in
samokrčni material.
3) Obseg
ali
količina:
skupno
5100 kompl./kom., po tehničnih razpisnih
pogojih v razpisni dokumentaciji.
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: kabelska oprema s.n.,
– sklop 2: kabelska oprema n.n. in samokrčni material.
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 1,000.000 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:
– 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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 starejša 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 dobavah razpisanega blaga kupcem v zadnjih treh letih, pri
čemer je znašala skupna vrednost teh dobav
min. 75% ponudbene vrednosti vsakega
razpisnega sklopa, za katerega daje ponudnik ponudbo,
– 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 (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 36/04.
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:
23003371-36-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. december 2004
ali 33 dni od odposlanja obvestila do
9. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 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 10. 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: 12. 11. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1925/04
Ob-31129/04
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.,
kontaktne osebe: Irena Homovc (splošni
del), Franc Kerin, inž. elektroenergetike
(tehnični del), Uroš Jerina, inž. elektroenergetike (tehnični del) in Boris Sterle, univ.
dipl. inž. el. (tehnični del), 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, 6. nadstropje, soba št. 16,
vsak delovnik med 9. in 11. uro, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@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 37/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava PIV, opreme za PIV, pribora za
vodnike in kable ter ozemljitvenega materiala.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so posamezna skladišča – nadzorništva in centralno skladišče naročnika v
Črnučah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: polizolirani tokovodniki
(PIV).
3) Obseg ali količina: 100.000 m, po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: oprema za PIV.
3) Obseg ali količina: 5000 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: zaščitne cevi in pribor za
kable.
3) Obseg ali količina: speciﬁkacija po
tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: obesni in spojni material
za nadzemne vode.
3) Obseg ali količina: 17350 kom., po
tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: ozemljitveni valjanec in
pribor.
3) Obseg ali količina: 81400 kg in 13505
kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
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: polizolirani tokovodniki (PIV),
– sklop 2: oprema za PIV,
– sklop 3: zaščitne cevi in pribor za
kable,
– sklop 4: obesni in spojni material za
nadzemne vode,
– sklop 5: ozemljitveni valjanec in pribor.
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 500.000 SIT, oziroma 10% ponudbene vrednosti, če se ponudba nanaša
samo na en razpisni sklop in je ponudbena
vrednost tega sklopa manjša od 5,000.000
SIT ter z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb, to je do 12. 4. 2005,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
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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 starejša 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 dobavah razpisanega blaga kupcem v zadnjih treh letih,
pri čemer je znašala skupna vrednost teh
dobav min. 100% ponudbene vrednosti
vsakega razpisnega sklopa, za katerega
daje ponudnik ponudbo,
– 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):
– za razpisna sklopa 1 in 2:
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1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež);
– za razpisne sklope 3, 4 in 5:
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 37/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 12. 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:
23003371-37-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 2004 ali 31 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 12. 4. 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: 13. 12. 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 8. 12.
2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1926/04
Ob-31130/04
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.,
kontaktni osebi: Irena Homovc (splošni del)
in Franc Kerin, inž. elektroenergetike (tehnični del), 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, 6. nadstropje, soba št. 16,
vsak delovnik med 9. in 11. uro, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56,
6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/230-43-20,
faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) 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 38/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava progovnih ločilnikov ter varovalne in zaščitne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so posamezna skladišča – nadzorništva in centralno skladišče naročnika v
Črnučah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: progovni ločilniki 20 kV.
3) Obseg ali količina: 137 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: varovalke in podnožja
varovalk s.n.
3) Obseg ali količina: skupno 739 kom.,
po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni
dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: varovalke in podstavki
varovalk n.n.
3) Obseg ali količina: skupno 26100
kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: prenapetostni odvodniki
n.n.
3) Obseg ali količina: 5400 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
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: progovni ločilniki 20 kV,
– sklop 2: varovalke in podnožja varovalk
s.n.,
– sklop 3: varovalke in podstavki varovalk n.n.,
– sklop 4: prenapetostni odvodniki n.n.
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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 500.000 SIT samo za razpisni sklop
2 ali 3, ali 4 in 1,000.000 SIT v vseh ostalih
primerih in z rokom veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb, to je do 13. 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) – samo za razpisni sklop 1.
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,
– 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) – samo za razpisni sklop 1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– tehnično ponudbo, izdelano v skladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi
pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti.

Št.

III.2.1.4) Drugi podatki:
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah razpisanega blaga kupcem v zadnjih treh letih,
pri čemer je znašala skupna vrednost teh
dobav min. 100% ponudbene vrednosti
vsakega razpisnega sklopa, za katerega
daje ponudnik ponudbo,
– 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 (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 38/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 12. 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:
23003371-38-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2004 ali 32 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 13. 4. 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: 14. 12. 2004
ob 11.30; 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 9. 12.
2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1928/04
Ob-31131/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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.,
kontaktni osebi: Irena Homovc Gačnik
(splošni del) in Alojz Primon, univ. dipl. inž.
el. (tehnični del), 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@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 01/230-43-20, faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56,
6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel
01/230-43-20,
faks
01/432-40-74,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 40/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava opreme za TP na betonskem
drogu ter kompaktnih TP 20/0,4 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga za:
– sklop 1: – skladišča (po nadzorništvih
in centralno skladišče naročnika v Črnučah),
– sklop 2: – posamezne lokacije – gradbišča TP naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: oprema za TP na betonskem drogu.
3) Obseg ali količina: 19 kompletov, po
tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: kompaktne TP
20/0,4 kV.
3) Obseg ali količina: 35 kom., po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
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: oprema za TP na betonskem
drogu,
– sklop 2: kompaktne TP 20/0,4 kV.

Stran

7922 /

Št.

124 / 19. 11. 2004

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 500.000 SIT samo za razpisni sklop 1
ter 1,000.000 SIT v vseh ostalih primerih in
z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, to je do 13. 4. 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) – samo za razpisni sklop 2.
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 starejša 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),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji) – samo za razpisni sklop 2.
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.
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III.2.1.4) Drugi podatki:
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah razpisanega blaga kupcem v zadnjih treh letih,
pri čemer je znašala skupna vrednost teh
dobav min. 100% ponudbene vrednosti
vsakega razpisnega sklopa, za katerega
daje ponudnik ponudbo,
– 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 (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 40/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 12. 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:
23003371-40-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2004 ali 32 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 13. 4. 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: 14. 12. 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 9. 12.
2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 1929/04
Ob-31132/04
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), Franc Kerin, 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.,
ontaktna 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.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 44/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava n.n. samonosnih (SKS) energetskih kablov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga so posamezna skladišča – nadzorništva, oziroma centralno skladišče naročnika
v Črnučah.
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: 120.000
m, po speciﬁkacijah 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 1,000.000 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:
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– 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 starejša 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 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 (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 44/04.
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).
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Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. št.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-44-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. december 2004
ali 33 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 11.30, 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: 12. 11. 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-31306/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Karlo Bunc, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-67-00,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta:
katja.smajgl@elektro-primorska.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: 14/2004-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava specialnega delovnega vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe: 27. 2. 2005.
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.
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III.2.1.1) Pravni status obvezna dokazila:
izpisek iz sodnega registra; izpisek iz sodne
ali druge evidence, da ima ponudnik veljavno
registracijo za dejavnost, katere je predmet
javni razpis; potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen; izpisek, da ni zoper
ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni bil vpisan v kazensko
evidenco in da ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2,
poročilo poslovne banke o prometu na TRR
za zadnje tri mesece in potrdilo, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiran račun.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam najpomembnejših dobav;
navedbo tehničnega osebja ali strokovnih
služb, ki bo vključena v ponudnikovo izvedbo
naročila; izjavo o podizvajalcih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok plačila,
3. rok dobave,
4. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 1. 2005.
Cena:
15.000
SIT;
TRR
št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428 – dobava specialnega delovnega vozila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 1. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 1. 2005
ob 11. uri; v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2005.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Nova Gorica
Ob-31330/04
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:
Božidar Govedič, za tehnični del; Mateja
Podlesnik, za splošni del; Vetrinjska ulica 2,
2000
Maribor,
Slovenija,
tel.
02/220-01-57/128, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.maribor@elektromaribor.si.

Stran

7924 /

Št.

124 / 19. 11. 2004

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor – Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
kontaktni osebi: Božidar Govedič za tehnični
del; Mateja Podlesnik za splošni del; Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-01-57/128, faks 02/220-01-07, 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 105/1, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-01-29, faks 02/220-01-07, 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. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.maribor@maribor.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in zamenjava strelovodne vrvi za
OPGW na DV 110 kV Ljutomer–Murska
Sobota.
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: dobava OPGW, obesne
in spojne opreme.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: 1. 5. 2005.
Sklop št. B
2) Kratek opis: montaža OPGW, obesne
in spojne opreme.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: 1. 5. 2005.
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
in zamenjava strelovodne vrvi za OPGW na
DV 110 kV Ljutomer–Murska Sobota.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 5 mesecev od oddaje naročila;
konec 1. 5. 2005.
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
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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: do 88 točk,
2. zagotavljanje kvalitete, reference: do
10 točk,
3. rok plačila: do 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: 23. 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: 23. 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: 23. 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. 02/220-01-57 in Mateja Podlesnik,
tel. 02/220-01-28.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Elektro Maribor, d.d.

Storitve
Št. 08513
Ob-31237/04
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: Samo Popek, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-600, faks 01/58-20-601, elektronska pošta: samo.popek@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/11/2004/TS-TSS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije za
kompresorsko postajo Ajdovščina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije za kompresorsko postajo Ajdovščina
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek december 2004 in konec
junij 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo:
– naročnik bo račune plačal izvajalcu v
roku 30 dni po prejemu in potrditvi posameznega računa,
– na naslednji način 50% virmansko
nakazilo in 50% verižna kompenzacija v plačilnem roku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež,
– ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne in
kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 500,000.000 SIT,
– ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja v zadnjih 7 letih izdelan
vsaj 1 projekt s področja zemeljskega plina,
pri čemer se mora ta eden projekt nanašati
na projektiranje kompresorske postaje z
delovnim tlakom nad 16 bar ali vsaj 2 projekta s področja zemeljskega plina, ki se
morata nanašati na projektiranje plinovodnih objektov (plinovodov ali merilno regulacijskih postaj) z delovnim tlakom nad
16 bar,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj 2
strojna projektanta z izobrazbo univerzitetni
diplomirani inženir strojništva, ki izpolnjujeta
z ZGO-1 predpisane pogoje za odgovornega projektanta,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj 2
elektro projektanta, z izobrazbo univerzitetni
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diplomirani inženir elektrotehnike, ki izpolnjujeta z ZGO-1 predpisane pogoje za odgovornega projektanta,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj 2
gradbena projektanta, z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ki
izpolnjujeta z ZGO-1 predpisane 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. Vodja
projekta je lahko ena izmed oseb iz prejšnjih alinej.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. število izdelanih projektov na področju
zemeljskega plina pri projektiranju plinovodnih objektov (plinovodov ali merilno regulacijskih postaj) z delovnim tlakom nad 16 bar,
v zadnjih 7 letih,
2. število izdelanih projektov na področju
zemeljskega plina pri projektiranju kompresorskih postaj z delovnim tlakom nad 16 bar,
v zadnjih 7 letih,
3. cena,
4. rok izdelave.
V.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/11/2004/TSTSS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 12. 2004 do 12.
ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8 12. 2004 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum 22. 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: 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: 12. 11. 2004.
Geoplin d.o.o. Ljubljana

Št.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-31008/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno
letalstvo, kontaktna oseba: Valter Premate,
tel. 01/473-46-53, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-46-00, faks
01/431-60-35, elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni naslov: www.caa-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava vozila za drenažo
in izpiranje stranišč v letalu.
II.5) Kratek opis: dobava vozila za drenažo in izpiranje stranišč v letalu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 60,
– rok dobave – 20,
– garancijsko dobo – 20.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
naročilo ni bilo oddano, ker je naročnik prejel same nepravilne oziroma nesprejemljive
ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-15/04.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21235/04 z dne 6. 8. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 11. 2004.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-31009/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, kontaktna oseba: Valter Premate, tel.
01/473-46-53, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/473-46-00, faks 01/431-60-35,
elektronska pošta: urscl@caa-rs.si, internetni
naslov: www.caa-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
34.14.42.12-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava vozila za pitno
vodo.
II.5) Kratek opis: dobava vozila za pitno
vodo.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 60,
– rok dobave – 20,
– garancijsko dobo – 20.
V1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnja ali ponudnika storitev:
naročilo ni bilo oddano, ker je naročnik prejel same nepravilne oziroma nesprejemljive
ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 220-14/04.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21236/04 z dne 6. 8. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 11. 2004.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Št. 1598
Ob-31012/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška
cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
mobilne postaje za dehidracijo mulja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 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:
Sezam d.o.o., Grčarjeva 18, 3000 Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
30,551.904 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 77 z dne 16. 7.
2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Nigrad d.d., Maribor
Št. 1596
Ob-31013/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška
cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava freze za asfalt
in beton.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.

Stran

7926 /

Št.

124 / 19. 11. 2004

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:
Vitrade d.o.o., Partizanska cesta 5, 2000
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
89,189.632,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 77 z dne 16. 7.
2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Nigrad d.d., Maribor
Št. 17122-06-403-69/2004/6 Ob-31016/04
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: 403-69/2004.
II.5) Kratek opis: dobava pohištvene in
druge notranje opreme za Center za tujce
II Postojna, Veliki otok 44z, Postojna, ki
obsega sklope:
– sklop 1 – pisarniška oprema in mini
kuhinja,
– sklop 2 – oprema razdelilnice hrane,
– sklop 3 – pisarniška oprema in mini
kuhinja,
– sklop 4 – lamelne zavese in folija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,300.000 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. 403-69/2004 (sklopa
1 in 3): Lesnina MG oprema d.d., kontaktna
oseba: Jože Breznik, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/436-22-67,
faks +386/1/436-34-41, elektronska pošta:
joze.breznik@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 7,416.225 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. 403-69/2004 (sklop
2): Saksida d.o.o., kontaktna oseba: Bojan
Saksida, Na produ 28, 2354 Brestanica,
Slovenija, tel. +386/2/623-13-44, faks
+386/2/623-13-44, elektronska pošta: Saksida.doo@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 3,924.526 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: javno naročilo št. 403-69/2004 (sklop 4):
Atlas oprema d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Parkelj, Samova 12a, 1116 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/431-40-37, faks
+386/1/431-52-73, 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 469.006 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: 403-69/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 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-17477/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 9. 11. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-31023/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za regionalni
razvoj v imenu in za račun Službe Vlade RS
za strukturno politiko in regionalni razvoj,
kontaktna oseba: mag. Franci Košir, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-36-70, faks 01/431-33-60, elektronska pošta: arr@gov.si, internetni naslov:
http://www.sigov.si/arr/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nadgradnja in inštalacija SAN ter
dobava namizne računalniške opreme.
Javno naročilo se oddaja v dveh sklopih:
sklop 1 – nadgradnja in inštalacija SAN;
sklop 2 – dobava namizne računalniške
opreme (1x notebook, 4x PC, 1x tiskalnik,
1x komplet programske opreme).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop 1: 15,250.000 SIT,
– sklop 2: 3,400.000 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. 404-14/2004 (za
sklop 1 in 2): Unistar LC d.o.o., kontaktna
oseba: Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00,
elektronska pošta: info@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 18,308.166,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-14/2004.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21326/04 z dne 6. 8. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj v imenu
Službe Vlade RS za strukturno
politiko in regionalni razvoj
Ob-31024/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktna oseba: Matej Skaza, Šmartinska
55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni
naslov: www.carina.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup računalniške strojne
in programske opreme.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je bil nakup računalniške strojne in
programske opreme, in sicer: strežnik za
manjše enote s pripadajočo programsko
opremo (sklop 01), strežnik za večje enote
s pripadajočo programsko opremo (sklop
02), strežnik za centralno enoto s pripadajočo programsko opremo (sklop 03).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Ponudbe so se ocenjevale po sklopih.
Ekonomsko najugodnejša ponudba za
posamezen sklop je bila tista, pri kateri je bil
izračunani količnik med ceno za posamezen
sklop in drugimi merili najnižji. Merila za
sklope so bila: cena (C), garancijska doba
(OD1), Novell business partner status
(OD2), število zaposlenih z Novell Netware
certiﬁkatom (OD3), enotna tehnologija
istega proizvajalca (OD4), možnost vgradnje dodatnega adapterja (OD5). Za vsak
posamezen sklop v ponudbi se je količnik
izračunal po naslednji formuli: K = C /(1+
OD1 + OD2 + OD3 + OD4 + OD5). Merilo
cena (C) je predstavljalo ponujeno ceno z
DDV za en (1) kos strojne in programske
opreme. Druga merila so imela naslednjo
najvišjo možno težo: OD1 (5%), OD2 (2%),
OD3 (2%), OD4 (5%), OD5 (2%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/15-2004: Unistar
LC d.o.o., kontaktna oseba: Jure Sirena,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00, elektronska pošta: info@unistarlc.si, internetni
naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 122,980.822 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:
8. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 9. 7. 2004,
Ob-18748/04.
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: 11. 11. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Carinska uprava RS
Ob-31026/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod RS za blagovne rezerve, kontaktni
osebi: Darja Blatnik in Iztok Kopriva, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47, elektronska pošta: iztok.kopriva@z-blagovnerezerve.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01.11.12.00-0.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za
nabavo blaga po omejenem postopku –
nabava 29.000 ton koruze letnik pridelave
2004.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 855,500.000 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. 06B/2003: Univit d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Regally, Nazorjeva
6,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/244-22-60, faks 01/244-22-73, elektronska pošta: univit@univit.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 266,090.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 06B/2003: Agrosaat d.o.o.,
kontaktna oseba: Marina Zehenter – Lozar,
Devova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/514-00-75, faks 01/514-00-73, elektronska pošta: agrosaat@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 293,970.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 06B/2003: Karanta
Handelsgesellschaft m.b.H., kontaktna
oseba: Igor Fink, Opernring 1/R/203, 1010
Dunaj, Avstrija, tel. 0043-1-310-4325, faks
0043-1-310-4325-30, elektronska pošta:
karanta@telecom.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 314,070.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2004.

Št.

VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-4667/04 z dne 20. 2. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 11. 2004.
Zavod RS za blagovne rezerve
Ob-31028/04
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 242/2004-ODP,
nakup zaščitnih oblačil in obutve.
II.5) Kratek opis:
1. skupina: delovna oblačila,
2. skupina: delovna oblačila s posebnimi zahtevami,
3. skupina: delovna obutev,
4. skupina: delovna obutev s posebnimi zahtevami.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,688.200 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: utež 0,90. Ponudnik z najnižjo
ponujeno vrednostjo prejme oceno 10, ostali
sorazmerno nižjo oceno. Dobljeno oceno se
pomnoži z utežjo in dobi število točk;
– dobavni rok: utež 0,10. Ponudnik z najkrajšim dobavnim rokom prejme oceno 10,
ostali sorazmerno nižjo oceno. Dobljeno
oceno se pomnoži z utežjo in dobi število
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 242/2004-ODP:
1. in 2. skupina: Prevent Mislinja d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Oder, Gozdarska c.
38,
2382
Mislinja,
Slovenija,
tel.
02/885-78-06, faks 02/885-78-10, elektronska pošta: prevent.mislinja@prevent.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
9,455.700 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:
404-08-372/2004-48.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: za I. skupino – 4, za II. skupino – 1, za III. skupino
– 8, za IV. skupino – 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20370/04 z dne 23. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: za 3. in 4. skupino
– delovna obutev se zaradi vloženega
zahtevka za revizijo naročilo ni oddalo.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 608/1-04
Ob-31079/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno podjetje Tržič,d.o.o., kontaktni
osebi: Perko Janez in Vesna Jekovec, Pristavška cesta 31, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/59-71-300, faks 04/59-71-320, elektronska pošta: tatjana.meglic@kp-trzic.si.
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: KPT 1/2004.
II.5) Kratek opis: kontejnersko vozilo s
samonakladalnikom in hidravličnim konzolnim dvigalom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
merila navedena v dokumentaciji:
– cena,
– servisiranje,
– plačilni pogoji,
– dobavni roki,
– garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: AC – Intercar
d.o.o., kontaktna oseba: Seljak Janez, Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-83-580, faks 01/58-83-599.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,700.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: KPT 1/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54-55 z dne 21. 5.
2004, Ob-13276/04.
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: 11. 11. 2004.
Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.
Ob-31101/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko,
kontaktna oseba: Maja Slovenc, Tržaška 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-87-44,
faks 01/476-87-45, elektronska pošta:
maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov:
www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-RO/5-2204.
II.5) Kratek opis: računalniška strojna
oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,507.213,61 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– garancijsko dobo,
– tehnične lastnosti,
– refernce ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/5-2004 (sklopi: 1C,
2A, 2B, 2C, 4B, 4C, 6A, 7B, 7C, 11A, 12C,
14B, 14C, 15A, 17B): Org. tend, kontaktna
oseba: Petra Hanžel, Ul. heroja Šaranoviča
37,
2000
Maribor,
Slovenija,
tel.
02/250-57-60, faks 02/250-57-60, elektronska pošta: info@tend.org, internetni naslov:
www.tend.org.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,848.933,61 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/5-2004 (sklopi: 1E,
3A, 4A, 4D, 7A, 11B, 12A, 13A, 14A, 17A):
select Technology, kontaktna oseba: Valter
Foški, Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/4319244, faks 01/4315047, elektronska pošta: valter@select-tech.si, internetni naslov: www.select-tech.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,426.670 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/5-2004 (sklop: 7D):
Trion d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Cestar,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/563-40-11, faks 01/563-40-20, elektronska pošta: bojan.cestar@trion.si, internetni
naslov: www.trion.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 245.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/5-2004 (sklopi: 1A,
1D, 5A, 9A, 19A, 12B, 16A, 16C, 16D, 18A,
18B): Eventus Computers, kontaktna oseba:
Marko Mrše, Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/200-35-04,
faks
01/200-35-03, elektronska pošta: prodaja@eventus.si,
internetni
naslov:
www.eventus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,592.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/5-2004 (sklopi: 1B,
16B): TrendNet d.o.o., kontaktna oseba:
Natalija Aškerc, Šlandrova 6s, 3320 Velenje,
Slovenija,
tel.
03/586-30-33,
faks
03/586-19-70, elektronska pošta: prodaja@trendnet.si,
internetni
naslov:
www.trendnet.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,349.213,61 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-RO/5-2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 101 z dne 17. 9. 2004,
Ob-24503/04.
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: 11. 11. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-31102/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta:
alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:
1. sklop: sveže meso in mesni izdelki,
2. sklop: ribe, mehkužci in ribji izdelki,
3. sklop: sadje in zelenjava,
4. sklop: mleko in mlečni izdelki,
5. sklop: kruh, pekarsko pecivo, žita,
pekarski izdelki, testenine in izdelki, slaščice, keksi in ostalo pecivo,
6. sklop: špecerija,
7. sklop: olja,
8. sklop: globoko zamrznjena zelenjava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16/2004 – sadje in zelenjava: K.Z. Agraria Koper z.o.o., kontaktna
oseba: Knez Nada, Ulica 15. maja št. 17,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-07-43,
faks 05/663-07-41, elektronska pošta:
komerciala@kz-agraria.si, internetni naslov:
www.kz-agraria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,285.800 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. 16/2004 – ribe, mehkužci
in ribji izdelki ter globoko zamrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-62, faks
01/530-91-70, elektronska pošta: brumecrucigaj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,754.250 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. 16/2004 – ribe, mehkužci
in ribji izdelki ter globoko zamrznjena zelenjava: Delmar d.o.o. Izola, kontaktna oseba:

Herman Dodič, Industrijska c. 12, 6310
Izola, Slovenija, tel. 05/663-27-00, faks
05/663-27-18, elektronska pošta: herman.dodic@delmar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,528.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16/2004 – mleko in mlečni
izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
kontaktna oseba: Ester Furlan, ek., Vinarska
c. 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-12-44, elektronska pošta: majda.skapin@vipava1894.si,
internetni naslov: www.agroind.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,295.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16/2004 – mleko in mlečni
izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna
oseba: Duška Šegon, Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00, faks
01/588-18-86, elektronska pošta: info@ljmlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,918.564 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. 16/2004 – globoko zamrznjena zelenjava: Ledo d.o.o., kontaktna
oseba: Tjaša Preskar, Brnčičeva ulica 29,
1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel.
05/563-22-77, faks 01/563-21-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 307.350 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. 16/2004 – ribe, mehkužci
in ribji izdelki: Mariva d.o.o. Portorož, kontaktna oseba: Aleš Bolje, Liminjanska 111,
6320 Portorož, Slovenija, tel. 05/677-10-21,
faks 05/677-10-20, elektronska pošta: svetlana@mariva.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,424.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 16/2004 – kruh,
pekarsko pecivo, žita, pekarski izdelki,
testenine in izdelki, slaščice, keksi in ostalo
pecivo: Mlinotest Kruh Koper d.o.o., kontaktna oseba: Ingrid Valič, Ulica 15. maja
št. 12, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-13-60, faks 05/663-13-61, elektronska pošta: info@kruhkoper.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,230.394 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:
javno naročilo št. 16/2004 – sveže meso in
mesni izdelki: Celjske mesnine d.d., kontaktna oseba: Silvo Jevšnik, Cesta v Trnovlje
17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92,
faks 03/425-52-50, elektronska pošta:
silvo.jevsnik@celjske-mesnine.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,215.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16/2004 – sveže meso in
mesni izdelki: Kras d.d., kontaktna oseba:
Boris Pelan, Šepulje 31, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-03-13, faks 05/731-03-28,
elektronska pošta: boris.pelan@kras.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,549.800 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. 16/2004 – mleko in mlečni
izdelki: Mlekarna Celeia, kontaktna oseba:
Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41,
elektronska
pošta:
stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si, internetni naslov: www.mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,018.180 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. 16/2004 – sveže meso in
mesni izdelki: MIP d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Korenjak Roman, Panovška
cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-41-00, faks 05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,934.662 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. 16/2004 – sadje in zelenjava, špecerija, olja: Mercator d.d., kontaktna oseba: Trope Srečo, Dunajska 107, 1113
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-33-09,
elektronska
pošta:
sreco.trope@mercator.si, internetni naslov:
www.mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,530.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80 z dne 23. 7. 2004,
Ob-20294/04.

Št.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 1764/04
Ob-31238/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
i.horvat@zord.org,
internetni
naslov:
zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.11.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15-25/04-REZ.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je
menjava 18.191.980 litrov dieselskega
goriva (Speyer, Lendava). Naročnik je pridobil samo eno ponudbo, in sicer ponudbo
podjetja MOL Slovenija d.o.o., Glavna ulica
73, Lendava, za katero pa je v postopku
ocenjevanja ugotovil, da je zanj komercialno
nesprejemljiva in jo je kot tako zavrnil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 181,919.800 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. JN15-25/04-REZ: MOL
Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Valerija
Glavač, Glavna ulica 73, 9220 Lendava,
Slovenija,
tel.
02/578-90-13,
faks
02/578-90-19, elektronska pošta: vglavac@mol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 392,764.848,20 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.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
ZORD Slovenija
Ob-31303/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/307-75-03, faks 01/433-04-09, elektronska pošta: Jure.Ahacic@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 0309-5/8-04-B.
II.5) Kratek opis: nakup šestih službenih
vozil po sistemu staro za novo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,562.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. cena vozila,
2. oprema novega (ponujenega) vozila,
3. garancijska doba novega (ponujenega) vozila,
4. dobavni rok novega (ponujenega)
vozila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 0308-5/9-04-B:
Avtohiša Malgaj d.o.o., kontaktna oseba:
Tomaž Štih, Tržaška 108, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/200-05-52,
faks
01/200-05-55,
elektronska
pošta:
vk.malgajlj@dealer.renualt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 15,562.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24613/04 z dne 17. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 15. 11. 2004.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 2749/04
Ob-31445/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Mariborske lekarne
Maribor, kontaktna oseba: splošni del: Katja
Dermota, vsebinski del: Mateja Kumperščak
Duh, tel. 02/220-82-11, Minarikova ulica 6,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-28-42,
faks 02/462-23-07.
II.1.) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava drog za
potrebe proizvodnje v Galenskem laboratoriju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 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:
Droga Portorož, Živilska industrija d.d., PC
Zlato polje, kontaktna oseba: Zvonimir Sila,
Industrijska cesta 21, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/689-04-01, faks 06/689-04-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,414.585 SIT
(vrednost sklenjene pogodbe za izbrane
vrste drog).
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:
Natur Commerce d.o.o., kontaktna oseba:
Marjana Vukovski, Sončna pot 48, 6320
Portorož, Slovenija, tel. 05/677-41-21, faks
06/677-81-21.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,620.800 SIT (vrednost sklenjene pogodbe za izbrane vrste
drog).
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: n e.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 99 z dne 10. 9. 2004,
Ob-23804/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
Ob-31481/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan,
Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota,
Slovenija,
tel.
02/512-31-00,
faks
02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si, internetni naslov:
www.sb-ms.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: naprava za reverzno
osmozo – razsoljevalna naprava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80%,
– plačilni pogoji – 15%,
– garancija – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Jn-06/2004: Fresenius
Medical Care Slovenija d.o.o., kontaktna
oseba: Marija Kovačič, Dobrovlje, Dobrava
14, 3214 Zreče, Slovenija, tel. 03/757-11-44,
faks 03/757-11-40, elektronska pošta:
marija.kovacic@fmc-ag.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,424.404 SIT; najnižja ponudba: 12,424.404 SIT, najvišja
ponudba: 12,424.404 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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 88 z dne 13. 8. 2004,
Ob-21666/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-31592/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
i.horvat@zord.org,
internetni
naslov:
zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.20.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15-23/04-REZ.
II.5) Kratek opis: dobava 20,000.000
litrov dieselskega goriva, lokacija Petrol
Skladiščenje d.o.o., Trimlini 1h, 9220
Lendava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.300,000.000 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. JN15-23/04-REZ: MOL
Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Laszlo
Kocuvan, Glavna ulica 73, 9220 Lendava,
Slovenija, tel. 00386/2/578-90-10, faks
00386/2/578-90-19, elektronska pošta:
lkocuvan@mol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1.626,200.000 SIT, najvišja ponudba:
1.850,200.000 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:
30. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 11. 2004.
ZORD Slovenija

Blago in storitve
Ob-31239/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek
in Vida Trunk, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 23000000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05B/2004.
II.5) Kratek opis: zamenjava dizel goriva
in neosvinčenega motornega bencina 95
okt. zaradi spremenjenih kakovostnih
zahtev v skladiščih naročnika v Republiki
Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 260 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. 2640-10: Petrol d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Rok Blenkuš, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-43-59, faks 01/471-41-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

vala (brez DDV): najnižja ponudba: povprečna cena 4,92 SIT, najvišja ponudba: povprečna cena 7,52 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 –
začetek veljavnostI pogodbe: 2. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21692/04 z dne 13. 8. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Gradnje
Ob-31010/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Srečko Trunkelj,
Verovškova 70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/588-96-80,
faks
01/588-97-59,
elektronska
pošta:
srecko.trunkelj@energetika-lj.si, internetni
naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-43/04 P.
II.5) Kratek opis: gradbena dela pri
izgradnji plinovodnega omrežja na
območju Iga, 1. faza, naselje Ig
(1400 m).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PI-43/04 P: Komunalne
gradnje, d.o.o., kontaktna oseba: Pavel
Andrejašič, Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje,
Slovenija,
tel.
01/781-81-00,
faks
01/781-81-16,
elektronska
pošta:
kgg@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
6,498.039,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI-43/04 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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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: 10. 11. 2004.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o.
Ob-31252/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Koper, kontaktna oseba: Ručgej
Milena, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00, faks 05/663-37-06,
elektronska
pošta:
milena.rucgej@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.21.41.
II.5) Kratek opis: izgradnja fekalne in
meteorne kanalizacije in vodovoda v strnjenem delu naselja Bertoki – Markova
ulica (zahodni del).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 101,512.986 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. 300-JNMV-G/2004: CPK
d.d., kontaktna oseba: Svobodan Kos, Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-02-34, faks 05/663-02-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 81,979.204,14, ali
najnižja ponudba: 81,979.204,14 SIT, najvišja ponudba: 95,140.195,46 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 7,788.024 SIT, delež
9,5%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004,
Ob-12484/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Ob-31314/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna
oseba: Darja Plantan, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-39-290, faks 07/39-39-282, elektronska pošta: mestna.obcina@novomesto.si,
internetni naslov: www.novomesto.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja skupne javne
komunalne infrastrukture v sklopu ZN
Adria.

Št.

II.5) Kratek opis: Mestna občina Novo
mesto je razpisala izbiro najugodnejšega
izvajalca za oddajo javnega naročila po
odprtem postopku za gradnjo skupne
javne komunalne infrastrukture v sklopu
ZN Adria po sistemu funkcionalni ključ v
roke. Dela morajo biti zaključena do 31. 7.
2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 670,000.000 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. 352-01-7/2004: J.V. CGP
d.d. + Begrad d.d., kontaktna oseba: Gregor
Jaklič (CGP), Roman Kunič (Begrad), CGP
d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo mesto,
Begrad d.d., Kočevarjeva 4, Novo mesto,
8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/394-27-00,
07/39343-00,
faks
07/394-27-52, 07/393-43-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 592,545.205 SIT, valuta:
60 dni po prejemu računa.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 352-01-46/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ob-24594/04 z dne 17. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Mestna občina Novo mesto
Ob-31473/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vojnik, kontaktna oseba: Vesna
Poteko, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-06-20, faks 03/780-06-37,
elektronska pošta: obcina@vojnik.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja prizidka in nadzidava OŠ Frankolovo.
II.5) Kratek opis: gradbena, obrtnoinstalacijska dela za projekt prizidek in
nadzidava OŠ Frankolovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 291,266.078 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe
na odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1008-10/04-8: Občina Vojnik, kontaktna oseba: Vesna Poteko, Keršova 8, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-06-20, faks 03/780-06-37, elektronska pošta: obcina@vojnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 291,266.078 SIT, ali
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najnižja ponudba: 291,266.078 SIT, najvišja
ponudba: 338,582.859 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. 1008-10/04-8:
CM Celje, kontaktna oseba: Tomaž Drev,
Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-61-00, faks 03/426-63-05, elektronska pošta: info@cm-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 291,266.078 SIT, ali
najnižja ponudba: 291,266.078 SIT, najvišja
ponudba: 338,582.859 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1008-10/04-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2291640 z dne 3. 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: 10. 11. 2004.
Občina Vojnik

Storitve
Št. 1557
Ob-31011/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktna oseba: Majda Dolenc, Zagrebška
cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-03-00, faks 02/450-03-60, elektronska pošta: Nigrad@Nigrad.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: izvajanje prevoznih in
strojnih storitev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
– Kipertrans, Rajšp Anton s.p., Prešernova 7, 2230 Lenart,
– Gradbena mehanizacija, avtoprevozništvo in storitve, Stjepan Platnjak s.p., Streliška cesta 23/a, 2000 Maribor,
– Avtoprevoz gramet trade d.o.o., Tržaška cesta 61, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost:
20,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 77 z dne 16. 7.
2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2004.
Nigrad d.d., Maribor
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Št. 17122-04-403-20/2004/9 Ob-31014/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91,
elektronska
pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-20/2004.
II.5) Kratek opis: izvedba obdobnih
zdravstvenih pregledov delavcev MNZ –
Policije, in sicer:
– sklop 1: zdravstveni pregledi delavcev
Policijske uprave Novo Mesto,
– sklop 2: zdravstveni pregledi delavcev
Policijske uprave Krško.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
kot cena se je ocenjevala vrednost točke
(»zelena knjiga«).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-20/2003 (sklop
1): Zdravstveni dom Novo mesto, kontaktna
oseba: Andreja Grahek Cujnik, Kandijska
4, 8000 Novo mesto, Slovenija, faks
+386/7/332-21-16, elektronska pošta:
Andreja.Grahek.cujnik@zd-nm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 393,75 SIT (vrednost
točke).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-20/2003 (sklop 2):
Zdravstveni dom Brežice, kontaktna oseba:
Blaženka Robič, Černelčeva c. 8, 8250
Brežice, Slovenija, tel. +386/7/499-14-11,
faks +386/7/499-14-50, elektronska pošta:
zd.brezice1@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 375 SIT (vrednost
točke).
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: 403-20/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 25 z dne 19. 3. 2004,
Ob-6957/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 9. 11. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17122-08-403-35/2004/10 Ob-31019/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91,
elektronska
pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-35/2004.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitve
celodnevne oskrbe s prehrano oseb,
nastanjenih v objektu MNZ Policija, GPU,
UUP, Center za tujce II Postojna, Veliki
otok 44z, Postojna.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,728.110,60 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. 403-35/2004: Eurest
d.o.o., kontaktna oseba: Irena Primožič,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/300-42-50, faks +386/1/433-12-53,
elektronska pošta: irenap@eurest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 66,728.110,60 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: 403-35/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 32 z dne 2. 4.
2004, Ob-8744/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 11. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-31021/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Službe Vlade RS za strukturno politiko in
regionalni razvoj, kontaktna oseba: Bojan
Štefula, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/308-31-47, faks 01/478-36-19,
elektronska pošta: bojan.stefula@gov.si,
internetni naslov: http://www.sigov.si/svrp/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1A, kategorija 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba projekta za razvoj, nadgradnjo in vzdrževanje informacijskega
sistema ISARR-SP, ki vključuje rešitev na
področjih:
– razvoj, vzdrževanje in nadgradnja info.
sistema ISARR-SP,
– usposobitev uporabnikov sistema
ISARR-SP,
– izdajo priročnika za uporabnike
ISARR-SP.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,333.333,33 SIT.

II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50312510-3, dodatni predmeti: 72230000-6,
dopolnilni besednjak, glavni predmet:
E063-2, dodatni predmeti: E040-5.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
merila kot so bila določena v razpisni
dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN02/2004: Janez
Berce s.p. s partnerjema Comland d.o.o. in
IPMIT, kontaktna oseba: Janez Berce, Ulica
Alme Karlinove, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/492-75-20, faks 03/544-29-55, elektronska pošta: janez.berce@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 28,350.000 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: JN02/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24085/04 z dne 10. 9. 2004.
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
tehnične pomoči organa uporavljanja v
okviru Enotnega programskega dokumenta
2004-2006.
Služba Vlade RS za strukturno politiko
in regionalni razvoj
Št. 17122-07-403-31/2004/14 Ob-31022/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91,
elektronska
pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 16.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-31/2004.
II.5) Kratek opis: zavarovanje oseb,
premoženja in interesov MNZ in Policije,
in obsega:
– sklop 1 – ostalo premoženjsko zavarovanje z odgovornostjo,
– sklop 2 – zavarovanje helikopterjev,
– sklop 3 – zavarovanje čolnov in ladij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 630,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– vrednost premije,
– razširjenost poslovne mreže in
– ﬁnančno stanje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-31/2004 (sklop 1):
Zavarovalnica Triglav d.d., kontaktna oseba:
Aleš Vuga, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/474-72-00, faks
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+386/1/230-13-93,
elektronska
pošta:
avuga@zav-triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 460,558.229,73 SIT
(okvirna 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. 403-31/2004 (sklopa 2 in
3): Zavarovalnica Maribor d.d., kontaktni
osebi: Mojca Nekrep in Jože Groboljšek,
Cankarjeva 3, 2507 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/233-24-42, faks +386/2/233-25-23,
elektronska pošta: mojca.nekrep@zav-mb.si,
joze.groboljsek@zav-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 132,373.024,79 SIT
(okvirna 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: 403-31/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 32 z dne 2. 4.
2004, Ob-8430/04 in Uradni list RS, št.
48-51 z dne 7. 5. 2004, Ob-12021/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 10. 11. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-31068/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik,
kontaktna oseba: Vladimir Breznik, dr. med.
spec., Novi trg 26, 1241 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/831-86-00, faks 01/831-86-99, elektronska pošta: marja.stenko@s5.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 20.
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.5) Kratek opis: prevozi dializnih bolnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 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. 16/2004: Meri-Impex
d.o.o., kontaktna oseba: Cegnar Matjaž,
Livarska 5, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/831-31-09, faks 01/839-49-05, elektronska pošta: nina.bejtic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 100,23 SIT/km.
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.

Št.

VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2004 104-0025127 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: 11. 11. 2004.
Zdravstveni dom dr. Julija Polca
Kamnik
Št. 17122-08-403-42/2004/11 Ob-31289/04
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, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91,
elektronska
pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 17.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-42/2004.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitve celodnevne oskrbe s prehrano oseb v novem
Azilnem domu – Vič, Cesta v Gorice 19,
Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 63,594.470,05 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno storitve in ﬁnančno stanje ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-42/2004:
Sodexho d.o.o., kontaktna oseba: Peter
Zupančič, Železna c. 16, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/420-58-00, faks
+386/1/420-58-52, elektronska pošta:
peter.zupancic@sodexho.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 150,000.000 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: 403-42/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 39-42 z dne
23. 4. 2004, Ob-10347/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-1/04
Ob-31304/04
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: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00408.
II.5) Kratek opis: na podlagi natečaja
načrtov: nagrajenemu za: izdelava PGD,
PZR projektov za most čez reko Dravo na
Ptuju na priključni cesti HC HajdinaOrmož, odsek: Hajdina-(Draženci)-Ptuj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,100.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(k) javno naročilo storitev, ki je bilo
izbranemu kandidatu ali enemu izmed njih
oddano na podlagi natečaja.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Ponting d.o.o.,
kontaktna oseba: Viktor Markelj, univ. dipl.
inž. grad., Strossmayerjeva 28, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 67,135.425 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 14%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00408.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-31305/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00272.
II.5) Kratek opis: izdelava PGD, PZI,
PZR projektov za AC odsek BeltinciPince, pododsek Lendava-Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 600,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. kakovost – strokovna usposobljenost,
2. kakovost – reference s področja razpisanih del,
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3. spoštovanje pogodbenih rokov v
preteklih letih,
4. rok izvedbe,
5. ponudbena cena razpisanih del,
6. odstopanje ponudbene cene od
povprečne cene.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: J.V. BPLineal d.o.o. + BPI d.o.o., Ulica
Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 465,742.058,94 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00272.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80 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: 12. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-31319/04
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: storitve.
Kategorija storitve 4-1A.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: pogodbeni prevozi
pošiljk na relaciji Poštni logistični center
Ljubljana – Loka pri Zidanem Mostu –
Poštni logistični center Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. 76% cena rednega prevoza,
2. 14% cena izrednega prevoza,
3. 10% stopnja zagotavljanja varnosti
prevoza.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 84/S: Marjan Kušar s.p.,
kontaktna oseba: Marjan Kušar, Pot čez
gmajno 46, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/256-83-42, faks 01/257-20-83.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 169 SIT/km (skupaj
33,447.128 SIT).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21663/04 z dne 13. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-31477/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, kontaktna oseba: Štefka Krkovič, Škrabčev trg 9A, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/836-19-53, faks 01/836-19-56,
elektronska pošta: rdf.sklad@siol.net, internetni naslov: http://www.rdf-sklad.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 6b.
II.5) Kratek opis: opravljanje ﬁnančnih
storitev po pooblastilu – izbor bank.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): razdelitev sredstev po javnih razpisih
– v letu 2004 v višini 500 mio SIT, podobno
v letih 2004, 2005 in 2006, skupaj ocenjena
vrednost za obdobje 4. let: 2.000 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– regionalno razporeditev poslovnih
enot,
– ceno.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JRODP-KP/04: Deželna
banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, 1000
Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JRODP-KO/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Št. 46/04 Ob-16499/04 z dne
18. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 11. 2004.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Ob-31593/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
i.horvat@zord.org,
internetni
naslov:
zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN10/04-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje (ticketing)
20.000 m3 srednjih destilatov (JET A1,
dieselsko gorivo, kurilno olje – ekstra
lahko).

IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN15-24/04-REZ: AGIP
Deutschland GmbH, kontaktna oseba: Alessio Lilli, Sonnenstrasse 23, 80331 München,
Zvezna
republika
Nemčija,
tel.
0049/89/5907-377, faks 0049/89/5907-5377,
elektronska pošta: alessio.lilli@agip.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 144.000 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:
20. 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: 9. 11. 2004.
ZORD Slovenija

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/4162/2004
Ob-31286/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Boštjan Barl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
bostjan.barl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 138/2004.
II.5) Kratek opis: dobava vodnika za DV
220 kV Podlog-Oberielach.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 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. 138/2004: Elektrotehna ELEX
d.o.o., kontaktna oseba: Anton Štampﬂ, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-47-14, faks +386/1/234-47-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 70,550.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 70,550.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
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: 138/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 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.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: 12. 11. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 33/4302/2004
Ob-31285/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Tadej Lukan, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/474-27-01, faks
++386/1/474-27-02, elektronska pošta:
tadej.lukan@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 103/2004.
II.5) Kratek opis: razširitev tehnične
baze za potrebe testiranja merilnih transformatorjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 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. 103/2004: Elektronabava
d.o.o., kontaktna oseba: Milan Sodec, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/589-94-62, faks +386/1/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59,705.340 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 59,705.340 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
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.
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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: 103/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 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.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: 12. 11. 2004
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Javna naročila
male vrednosti
Ob-31291/04
Na podlagi 125. člena Zakona o javnih
naročilih ter na podlagi Predpisa za oddajo
naročil malih vrednosti podjetja Vodovod –
kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, objavljamo
obvestilo
Vodovod – kanalizacija, javno podjetje
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, poziva vse zainteresirane kandidate k oddaji ponudbe za
izvedbo predmeta naročila male vrednosti
za Izdelavo tehnološkega projekta in idejne
zasnove za Vodarno Frankolovo.
Kontaktna oseba za predmet naročila
male vrednosti je Petra Kodela Felicijan,
dipl. upr. org., tel. 03/42-50-340, faks
03/42-50-360. Povabilo k oddaji ponudb je
objavljeno na spletni strani podjetja: www.voka-celje.si/obvestila/javni_razpisi.htm. Rok
oddaje naročila male vrednosti je 6. 12.
2004 do 11. ure na sedežu podjetja. Zahteve
naročnika so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Informacije v zvezi s tehničnim
delom predmeta naročila male vrednosti
daje Marko Planinšek, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 03/42-50-313.
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da
dvignejo razpisno dokumentacijo in se odločijo o sodelovanju pri oddaji ponudbe.
Vodovod – kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.

Mednarodni razpisi
Ob-31705/04
Popravek sklepa o izboru – dopolnitev
Izgradnja in posodobitev mejnega
prehoda ter objektov veterinarske,
ﬁtosanitarne in zdravstvene inšpekcije
na mejnem prehodu Gruškovje
Slovenija
Sklep o izboru, objavljen pod Mednarodni razpisi v Uradnem listu RS, št. 119 z
dne 5. 11. 2004, Ob-29978/04, se dopolni s
točko 8, ki glasi:
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8. Financiranje: projekt št. SI 0204.02.04
se v celoti ﬁnancira s slovenskimi sredstvi.
Razveljavitev Phare-ovih sredstev za projekt za razpis za izbor gradbenih del Izgradnja in posodobitev mejnega prehoda ter
objektov veterinarske, ﬁtosanitarne in
zdravstvene inšpekcije na mejnem prehodu
Gruškovje je bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 114 z dne 22. 10. 2004,
Ob-28591/04.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-31706/04
Corrigendum Works Contract Award
Notice – Supplement
Construction and Upgrading of Border
Crossing, Veterinary, Phytosanitary and
Health Facilities at Gruškovje Border
Inspection Post Slovenia
Works Contract Award Notice, published
in the Ofﬁcial Gazette of the Republic of
Slovenia No 119, 5th November 2004,
p. 7578, Ob-29979/04, section International
Tenders, is supplemented by article No 8 as
follows:
8. Financing: Project No SI 0204.02.04 is
ﬁnanced entirely from the slovenian funds;
Cancellation of the Phare funds participation
in Co-Financing Project for works tender
procedure Construction and Upgrading of
Border Crossing, Veterinary, Phytosanitary
and Health Facilities at Gruškovje Border
Inspection Post Slovenia was published in
the Ofﬁcial Gazette of the Republic of Slovenia No 114, 22nd October 2004, p. 7216,
Ob-28592/04.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-31246/04
Razvoj programske opreme in
upravljavskih kapacitet za potrebe
izvajanja ukrepov Evropskega
Socialnega Sklada (ESS)
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve namerava skleniti pogodbo o nabavi
blaga za razvoj programske opreme in
upravljavskih kapacitet za potrebe izvajanja
ukrepov Evropskega Socialnega Sklada
(ESS). Gre za nabavo blaga – računalniške
in multimedijske opreme na lokaciji Kotnikova ulica 28, Ljubljana, s ﬁnančno pomočjo
PHARE programa Evropske Skupnosti.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, pri
Juretu Misjaku. Rok za oddajo ponudb je do
9. ure dne 20. 12. 2004.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-31247/04
Development of programming and
management capacities for European
Social Fund (ESF) implementation
Ministry of Labour, Family and Social
Affairs intends to award a supply contract for
development of programming and management capacities for (ESF) implementation
– IT and multimedia equipment in location
Kotnikova ulica 28, Ljubljana, with ﬁnancial
assistance for the PHARE programme of the
European Communities. The tender dossier
is available from Ministry of Labour, Family
and Social Affairs, Kotnikova ulica 28,
Ljubljana, from Mr. Jure Misjak. The dead-
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line for submission of tenders is before
20. 12. 2004 at 09:00 a.m.
Ministry of Labour,
Family and Social Affairs
Št. 403-83/03

Ob-31033/04

Sklep o izboru
Napajalni vodovod na Trnovsko –
Banjški planoti: odvajanje in čiščenje
odpadnih voda
2000/SI/16/P/PE/004-1
Lokacija: Trnovsko – Banjška planota,
Primorska regija, Slovenija
1. Št. objave: EuropeAid/114667/D/
W/SL.
2. Datum objave razpisa: 23. 4. 2004.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
en sklop: Napajalni vodovod na Trnovsko –
Banjški planoti: odvodnjavanje in čiščenje
odpadnih voda.
4. Pogodbena vrednost brez DDV:
2,016.224,51 EUR.
5. Datum izbora: 26. 10. 2004.
6. Število prejetih ponudb: 1.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
Občina Ajdovščina
Št. 403-83/03

Ob-31034/04

Works Contract Award Notice
Sustainable Water Supply of Trnovsko –
Banjški Plateau:
Draining and Treatment of Waste Water
2000/SI/16/P/PE/004-1
Location – Ajdovščina; Trnovsko –
Banjški plateau, Primorska region,
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
114667/D/W/SL.
2. Publication date of the procurement
notice: 23rd April 2004.
3. Lot number and lot title: Single Lot:
Sustainable Water Supply of TrnovskoBanjški Plateau: Draining and Treatment of
Wastewater.
4. Contract
value
without
VAT:
2,016.224,51 EUR.
5. Date of award of the contract: 26rd
October 2004.
6. Number of tenders received: 1.
7. Name and address of successful tenderer: Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270
Ajdovščina.
Municipality of Ajdovščina

Javni razpisi
Št. 64/04

Ob-31104/04

Zaprtje razpisa
V Uradnem listu RS, št. 98-99 z dne
10. 9. 2004 je bil objavljen javni razpis za
dodeljevanje sredstev, namenjenih za ﬁnanciranje projektov lokalne in regionalne infrastrukture na razvojno omejevanih obmejnih
območjih. Javni sklad RS za regionalni razvoj za navedeni javni razpis objavlja zaprtje,
saj so bila razpisana sredstva po 1. odpiranju porabljena.
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Ribnica

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 64/04

Ob-31103/04

Podaljšanje roka
V Uradnem listu RS, št. 107 z dne 1. 10.
2004 je bil objavljen javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za soﬁnanciranje projektov lokalne in regionalne cestne
infrastrukture.
Javni sklad RS za regionalni razvoj za
navedeni javni razpis podaljšuje rok za prijavo na javni razpis, in sicer do 31. 1. 2005.
Za pravočasno prispele vloge se bodo štele
tudi tiste, ki bodo poslane po pošti priporočeno do vključno 31. 1. 2005.
Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, Ribnica
Št. 688/04
Ob-31248/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 6/03 in 97/03) in Pravilnikom o
strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02 in 25/04), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor predlogov za bivanje
slovenskih ustvarjalcev v ateljeju v New
Yorku, ki jih bo v letu 2005 ﬁnancirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR14-NY-2005)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: ﬁnanciranje stroškov
najemnine umetniškega ateljeja v New
Yorku ter povračilo potnih stroškov; zbiranje
predlogov za bivanje slovenskih kulturnih
ustvarjalcev v ZDA med 1. 3. 2005 – 1. 3.
2006.
2. Osnovna razpisna področja: razpis je
namenjen vsem posameznikom, ki na
področju uprizoritvenih umetnosti, likovnih
umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV
– kulture, esejistike, publicistike in kritike v
medijih (za področje kulture) delujejo v slovenskem kulturnem prostoru, da se jim omogoči bivanje in delovanje v umetniškem stanovanju v New Yorku v času od 1. 3. 2005
– 1. 3. 2006.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo posamezniki
(upravičene osebe), ki ustvarjajo na enem
izmed zgoraj naštetih področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji,
– da niso redno zaposleni ali upokojeni,
– da ne kandidirajo za delovne štipendije
Ministrstva za kulturo v letu 2005,
– da niso prejemniki štipendij ali šolnin s
strani ministrstva.
4. Uporaba stanovanja
Kandidat mora uporabljati stanovanje v
skladu s sporazumom o pogojih bivanja in
delovanja v ateljeju, ki ga podpiše pred
odhodom. Izbranega kandidata ministrstvo
pozove k podpisu sporazuma o pogojih
bivanja in delovanja v stanovanju. Kolikor se
v roku 15 dni na poziv ne odzove, se šteje,
da je odstopil od svoje zahteve za bivanje v
stanovanju.
Posamezni kandidat lahko v tem stanovanju biva največ 3 mesece. Ministrstvo si

pridržuje pravico, da v primeru, ko več kandidatov zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja.
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi t.i. »rezervno
listo« petih kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju, če
umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi
objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da
mora uporabo stanovanja odpovedati.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje ministrica za
področja, ki so predmet razpisa.
5. Razpisni kriteriji
Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo
s stališča kvalitete na podlagi naslednjih kriterijev:
1. kakovost dosedanjega dela kandidata,
2. odmevnost v strokovni javnosti,
3. stopnja prispevka k čim učinkovitejši
predstavitvi slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru,
4. predlagateljem z referencami na
področju mednarodnega kulturnega sodelovanja.
Med prijavami, ki bodo ustrezali navedenim kriterijem, bo ministrstvo dalo prednost:
1. predlagateljem, ki bodo predstavili čim
bolj konkreten projekt z možnostmi njegovega vključevanja v mednarodni kulturni
prostor,
6. Razpisna dokumentacija:
1. besedilo razpisa,
2. prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezano z izvedbo javnega
razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij, …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa
JPR14-NY-2005, znaša: 7,000.000 SIT za
leto 2005.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva
morajo biti porabljena v proračunskem letu
2005.
9. Razpisni rok: razpis se prične 19. 11.
2004 in zaključi 20. 12. 2004.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 20. 12. 2004
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zapečatenem
ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj
– prijava na razpis 2005, stanovanje v New
Yorku z oznako JPR14-NY-2005. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
20. 12. 2004 oziroma je bila do tega dne
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predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu, se
štejejo za prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo
23. decembra 2004 iz nadaljnjega postopka
izločilo vse prepozne in nepopolne vloge
ter vloge, ki jih niso vložile upravičene
osebe.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Pristojna uslužbenka za dajanje
informacij in pojasnil: Vesna Jurca Tadel,
e-mail: Vesna.Jurca-Tadel@gov.si, tel.
01/369-59-52.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 6.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o
izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
23. 12. 2004.
Ministrstvo bo izbralo predloge po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-31267/04
Na podlagi 8. člena Zakona o nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi (Ur. l. RS, št.
86/00), sklepa Vlade Republike Slovenije o
določitvi letnega obsega pravic za sklepanje
varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto
2004 (Ur. l. RS, št. 129/03) in sklepa Vlade
Republike Slovenije o določitvi višine najnižjega prvega mesečnega obroka za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni
shemi za leto 2004 (št. 363-07/2000-7 z dne
18. 12. 2003), Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad objavlja
razpis
za izbor bank za sodelovanje v
nacionalni stanovanjski varčevalni
shemi za leto 2004
I. Splošne določbe
Nacionalna stanovanjska varčevalna
shema je sistemska podlaga za spodbujanje
dolgoročnega varčevanja z državnimi premijami z namenom povečanja obsega ugodnega dolgoročnega stanovanjskega kreditiranja.
V nacionalno stanovanjsko varčevalno
shemo so vključeni varčevalci, banke in
država preko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
Pravice za sklepanje varčevalnih pogodb
pridobijo banke na podlagi tega javnega razpisa.
Pravice za sklepanje varčevalnih pogodb
so razdeljene na lote.
En lot daje pravico banki za sklenitev
varčevalne pogodbe z najnižjim prvim
mesečnim obrokom varčevanja v nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi. V okviru
posamezne varčevalne pogodbe lahko
banka izkoristi več lotov, kadar je višina

Št.

pogodbenega mesečnega obroka mnogokratnik mesečnega obroka.
Zaradi različnih časov trajanja varčevalnih pogodb so loti petletni in desetletni.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad za leto 2004 razpisuje pravice za
sklepanje varčevalnih pogodb v obsegu
10.000 petletnih in 10.000 desetletnih lotov
z najnižjim prvim mesečnim obrokom varčevanja v višini 13.000 tolarjev.
II. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo banke s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki
1. imajo veljavno dovoljenje za opravljanje bančnih storitev,
2. imajo v skladu s predpisi o bančništvu
zagotovljeno poslovno mrežo za poslovanje
s prebivalstvom,
3. sprejemajo pogoje nacionalne stanovanjske varčevalne sheme kot jih določa
zakon, kar je razvidno iz njihovih splošnih
aktov.
III. Kriteriji za razdelitev
V primeru, da zaprošena višina lotov ne
bo presegla razpisane, bo razpisana vsota
lotov razdeljena med banke, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, v višini zaprošenega števila lotov.
V primeru, da bo zaprošena višina lotov
presegala razpisano, bo pri izboru bank in
razdelitvi pravic za sklepanje varčevalnih
pogodb upoštevano:
1. regionalna porazdelitev: pri ugotavljanju regionalne porazdelitve se upošteva 12
statističnih regij Republike Slovenije. Za
regionalno porazdelitev se upošteva sedež
izbrane banke in število poslovalnic te in
ostalih izbranih bank v regiji na število prebivalcev regije;
2. delež dolgoročnih posojil prebivalstvu
v bilančni vsoti bank: pri ugotavljanju deleža
dolgoročnih posojil prebivalstvu v bilančni
vsoti banke se upošteva višina dolgoročnih
posojil prebivalstvu in njihov delež v bilančni
vsoti banke na dan 31. 12. 2003;
3. pokritost s poslovno mrežo: pri ugotavljanju pokritosti s poslovno mrežo se
upošteva število krajev s poslovalnicami
banke.
Prednostno dobijo pravice za sklepanje
varčevalnih pogodb banke, ki varčevalcem
po izteku varčevanja nudijo poleg stanovanjskih posojil v dvakratnem znesku privarčevanih sredstev še dodatna posojila pod
pogoji Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi.
Pri razdelitvi pravic za sklepanje varčevalnih pogodb bodo do večjega števila lotov
upravičene banke, ki bodo ponudile večje
razmerje med dodeljenim stanovanjskim
posojilom pod pogoji nacionalne stanovanjske varčevalne sheme in privarčevanimi
sredstvi varčevalca.
Vsi navedeni kriteriji bodo uporabljeni v
modelu za razvrščanje bank v prioritetne
razrede.
Število lotov bo odobreno v odvisnosti od
velikosti bilančne vsote izbrane banke in
njene uvrstitve v prioritetni razred po modelu
za razvrščanje bank iz prejšnjega odstavka,
s tem da število odobrenih lotov ne more
presegati števila zaprošenih.
Število odobrenih lotov banke lahko
ustrezno spreminjajo glede na dejansko
sklenjene varčevalne pogodbe glede na čas
trajanja varčevanja, tako da so loti med
seboj zamenljivi v razmerju desetletni lot za
petletni lot 1:1,25 oziroma petletni lot za
desetletni lot v razmerju 1:0,8.
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IV. Natečajni postopek
Zainteresirane banke se lahko prijavijo
na ta razpis do vključno 27. 11. 2004 s priporočeno pošto na naslov: Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana.
Prijavo morajo banke oddati na posebnem obrazcu, ki ga dobijo na sedežu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
Izbor bank in razdelitev pravic za sklepanje varčevalnih pogodb bo opravljen v treh
dneh po prejemu mnenja Banke Slovenije.
O odločitvi bodo prijavljene banke obveščene v treh dneh po odločitvi.
Izbrane banke bodo s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom sklenile pogodbo o sodelovanju pri
izvajanju nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, s katero bodo med drugim
določeni obrazci varčevalnih in posojilnih
pogodb, načini, oblike in roki poročanja, kot
tudi način obračunavanja in nakazovanja
premij. Pogodbe o varčevanju bodo banke
pričele sklepati predvidoma v mesecu
decembru 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 2305-12/04
Ob-31269/04
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad na podlagi 101. člena Zakona o
javnih naročilih ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS,
št. 36/04) poziva zainteresirane ponudnike
k oddaji ponudb na
javni razpis
za izbiro izvajalcev notarskih storitev za
potrebe Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega naročila: izbira treh
izvajalcev notarskih storitev za potrebe
naročnika za obdobje treh let, in sicer za:
– izvajanje pravnih storitev, ki se po
zakonu ali na zahtevo naročnika opravljajo
pri notarju,
– sklepanje prodajnih pogodb v obliki
notarskega zapisa, skladno z Zakonom o
varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) za večje število kupcev,
– sklepanje prodajnih pogodb na podlagi
splošnih pogojev prodaje.
Sklepanje pogodb poteka skladno z razpisom naročnika za prodajo 852 stanovanj
in bo potekalo od 10. 1. 2005 do 10. 2. 2005,
kasneje pa v manjšem obsegu.
3. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje po Zakonu
o notariatu (ZN).
4. Navodila za izdelavo ponudbe: ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem
jeziku. Ponudnik lahko odda za vse ali za
posamezne notarske storitve iz predmeta
naročila. Cene morajo biti izražene na enoto
notarske storitve. Za pravilnost ponudbe
mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem
redu:
– ponudba,
– izjava o izpolnjevanju pogojev.
Javni razpis in obrazci za pripravo
ponudbe so na voljo na spletni strani naročnika: www.stanovanjskisklad-rs.si (javna
naročila).
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Ponudba mora biti veljavna do 25. 12.
2004 oziroma do podpisa pogodbe. Rok plačila znaša predvidoma 30 dni oziroma v
skladu s prejeto ponudbo po prejemu računa
za opravljene storitve in izstavitvi fakture.
5. Kraj opravljanja storitev je praviloma v
kraju sedeža naročnika, razen kadar zakon
zahteva drugače.
6. Način oddaje ponudbe: ponudba mora
biti oddana v zaprti kuverti z oznako: »Ne
odpiraj: ponudba za notarske storitve«. Na
hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika. Naročnik bo upošteval le pravočasne
ponudbe, ki bodo predložene na sedež naročnika do 30. 11. 2004 do vključno 10. ure.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija za
ocenitev ponudb ne bo upoštevala.
7. Izbira ponudnika: naročnik bo v tem
postopku za izvedbo javnega naročila izbral
največ tri izvajalce za celotno ali del javnega
naročila po sklopih iz 2. točke razpisa na
naslednjih osnovah:
– prednost imajo tisti notarji, ki imajo
izkušnje s področja dela in poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ali
drugih primerljivih uporabnikov notarskih
storitev,
– organizacijske zmožnosti izvedbe
poslov večjega obsega, skladno z razpisanim predmetom javnega naročila ter rok
izvedbe naročenih storitev,
– plačilni pogoji (cena, rok plačila storitev
in podobno).
V primeru enakih ponudb se lahko naročnik odloči po prosti presoji. Z izbranimi
ponudniki bomo sklenili pogodbe za obdobje
treh let v skladu s ponudbo in akti naročnika.
Pogodba se šteje za okvirni sporazum in
naročnika ne zavezuje k naročilu, če v času
njene veljavnosti ne bo imel potreb. Poziv
velja v času od 15. 12. 2004 do 15. 12.
2007.
8. Rok izbire: predviden rok izbire je
osem dni po zaključku zbiranja ponudb.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija za
ocenitev ponudb, imenovana s strani naročnika. Odpiranje ne bo javno.
9. Dodatne informacije: ponudnik lahko
dobi podrobne informacije o pripravi
ponudbe na naslovu naročnika, kontaktna
oseba je Marko Puš, tel. 01/471-05-20,
faks
01/471-05-03,
e-naslov:
marko.pus@stanovanjskisklad-rs.si.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 14/2004
Ob-31075/04
Izvrši odbor Slovenskega konservatorskega društva na podlagi 20. člena Statuta
Slovenskega konservatorskega društva in
Pravilnika o Steletovi nagradi in Steletovih
priznanjih objavlja
razpis
za Steletovo nagrado in Steletova
priznanja
Kandidate za nagrado in priznanja lahko
predlagajo strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine in člani Slovenskega konservatorskega društva.
Steletovo nagrado lahko prejmejo člani
društva za vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohranitvi in predstavitvi
naravnih vrednot in kulturne dediščine v
Republiki Sloveniji. Steletovo nagrado lahko
prejmejo člani društva tudi za izredno
pomembno življenjsko delo.
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Steletovo priznanje lahko prejmejo člani
društva za pomembne dosežke, ki so sad
izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih
prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi naravnih vrednot in kulturne dediščine v Republiki Sloveniji.
Steletovo priznanje lahko prejmejo tudi
imetniki kulturnih spomenikov in območij
kulturne krajine za izjemna prizadevanja pri
vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kulturnih
spomenikov in območij kulturne krajine, za
sodelovanje pri njihovi celoviti prezentaciji
ali drugi za posebne zasluge pri ohranjanju
naravnih vrednot in kulturne dediščine na
območju Republike Slovenije.
Predlogi za Steletovo nagrado in Steletova priznanja morajo biti pisni in utemeljeni
s priloženo dokumentacijo.
Predloge sprejemamo 30 dni po objavi,
pošljite pa jih na naslov: Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva, Ljubljana, Tržaška 4.
Slovensko konservatorsko društvo
Št. 361-02-5/2004-1406
Ob-31317/04
Na podlagi drugega odstavka 74. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) 9. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03 in 97/03) in 30.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Ur. l. RS, št. 68/01 in 44/02), Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, objavlja
javni razpis
za oddajo objekta Mladinskega doma v
Rumanji vasi v najem
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto oddaja v najem objekt mladinskega
doma v Rumanji vasi. Objekt je del javne
infrastrukture na področju kulture.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je oddati
prostor v najem pravni osebi oziroma posamezniku, ki izvaja javne kulturne programe
ali kulturne projekte, ter jim s tem omogočiti
prostor za izvajanje njihove redne dejavnosti
(vaje, nastopi), ki mora biti po vsebini
izključno kulturno-umetniška.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi
na področju kulture, kulturna društva, nevladne organizacije, zasebni zavodi na področju kulture) in ﬁzične osebe (s statusom
kulturnega ustvarjalca), ki se ukvarjajo z
ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– pravne osebe, ki so registrirane v
Mestni občini Novo mesto in ﬁzične osebe,
ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini
Novo mesto.
Društva, zasebne ali javne organizacije,
ki niso registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin so lahko
izbrane le v primeru, da se na razpis ne prijavi nobena ﬁzična ali pravna oseba iz prve
alinee te točke.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan
Mestne občine Novo mesto.
5. Splošni razpisni kriteriji
Splošni razpisni kriteriji so naslednji:
– prijavitelj bo prevzel prostore objekta v
obstoječem stanju,
– prijavitelj ima namen prostore usposobiti in uporabljati za namen vaje oziroma
nastopov,

– prijavitelj še nima ustreznih prostorov
za namen vaje oziroma nastopov ali jih ima,
pa so ti neprimerni (npr. najemnina, zasedenost, oddaljenost, pritožbe sosedov, ipd.),
– aktivna udeležba na različnih prireditvah v Mestni občini Novo mesto, po Sloveniji ter v tujini v zadnjih petih letih,
– prijavitelj je ﬁnančno sposoben na
lastne stroške usposobiti prostore objekta
skladno s potrebami za svoje delovanje ter
redno plačevati obratovalne stroške objekta
v celotnem obdobju, za katero se sklene
najemna pogodba.
6. Prednostni razpisni kriteriji
Prejete prijave se bodo ocenjevale tudi
po prednostnih razpisnih kriterijih, ki so:
– prijavitelj ima sedež oziroma stalno
prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
– izkazana dejanska ﬁnančna sposobnost prijavitelja kriti vse nastale stroške v
zvezi s potrebno adaptacijo in obratovalnimi
stroški objekta,
– prijavitelj večino sredstev pridobiva iz
virov, ki niso iz proračuna Mestne občine
Novo mesto,
– izpolnjene obveznosti do Mestne
občine Novo mesto, v kolikor je prijavitelj že
kandidiral na razpise občine v letih 2002,
2003.
7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje splošnih in prednostnih kriterijev prijavitelja na podlagi razpisne dokumentacije
in z ogledom preverila vadbene prostore
društva, kolikor jih ta že ima. Na osnovi
ugotovljenega izpolnjevanja razpisnih kriterijev bo strokovna komisija ocenila potrebo
prijavitelja po prostorih za vaje oziroma
nastope.
Z izbranim prijaviteljem bo Mestna občina
Novo mesto sklenila najemno pogodbo.
8. Vrednost sredstev: Mestna občina
Novo mesto za objekt, ki ga daje v najem, v
obdobju najema ne bo namenila nobenih
sredstev. Objekt bo izbranemu prijavitelju
skladno z zakonom dan v brezplačen
najem.
9. Obdobje za uporabo objekta: objekt
mladinskega doma v Rumanji vasi se oddaja
v najem za obdobje devetih let, pri čemer
najemnik ne bo mogel dajati objekta v podnajem.
10. Razpisni rok: prvi razpisni rok se prične 6. 12. 2004 in traja do 6. 1. 2005.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega besedilo razpisa in:
– izjavo prijavitelja o namenu uporabe
prostorov za čas najema ter o prevzemu
objekta v obstoječem stanju,
– podatke o dosedanjih aktivnostih društva ter
– podatke o prostorih za vadbo in
nastope v zadnjih petih letih.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o registraciji društva,
– statut društva in dejavnost, za katero je
društvo registrirano,
– bilanca stanja, ﬁnančno poročilo za
zadnji dve leti delovanja,
– potrdilo, da pridobijo več kot 50%
izvenproračunskih sredstev,
– potrdilo Mestne občine Novo mesto o
izpolnjenih obveznostih do Mestne občine
Novo mesto, ki ga izda Oddelek za družbene dejavnosti (za prijavitelje iz četrte alinee 6. točke razpisa).
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Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6 (I.
nadstropje – soba 24).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine
www.novomesto.si.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1,
8000 Novo mesto, do 6. 1. 2005 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Najem doma v Rumanji vasi. Na hrbtni strani mora biti navedba
vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
6. 1. 2005 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo
mesto.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 11.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila
vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve
vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi.
Mestna občina Novo mesto si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
13. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je
Sandra Boršič, univ. dipl. soc., na tel.
39-39-253.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o
izboru: komisija za odpiranje vlog bo
ustrezne vloge predložila skupaj s poročili
strokovni komisiji. Na podlagi predloga strokovne komisije izda župan o vseh prijaviteljih eno odločbo, s katero odloči kateremu
prijavitelju bo objekt dan v najem.
Odločba je podlaga za sklepanje
najemne pogodbe o oddaji Mladinskega
doma v Rumanji vasi v najem.
Občina bo prijavitelje obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo
pričelo 12. 1. 2005.
Mestna občina Novo mesto
Ob-31112/04
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
ﬁnančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 122/04)
ter Odloka proračuna Občine Postojna za
leto 2004 (Ur. l. RS, št. 30/04) Občina
Postojna objavlja
javni razpis
za dodelitev ﬁnančnih sredstev za
pospeševanje zaposlovanja iskalcev
prve zaposlitve
I. Predmet razpisa so sredstva proračuna Občine Postojna v znesku 5,600.000
SIT, ki se namenijo za:

Št.

1. Pospeševanje zaposlovanja iskalcev
prve zaposlitve: 5,600.000 SIT.
Upravičenci so: samostojni podjetniki
posamezniki, mala podjetja.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter
poslovni prostori morajo biti na območju
Občine Postojna.
Višina sredstev: delodajalec prejme
sredstva za kritje prispevkov iz plače in prispevkov oziroma dajatev na plačo za zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki ji je to prva
zaposlitev v poklicu na podlagi pogodbe, in
sicer:
– za zaposlitev osebe s srednjo izobrazbo (V. stopnja izobrazbe) 42.500 SIT,
mesečno,
– za zaposlitev osebe z višjo izobrazbo
(VI. stopnja izobrazbe) 58.300 SIT,
mesečno,
– za zaposlitev osebe z visoko izobrazbo
(VII. stopnja izobrazbe) 68.200 SIT,
mesečno.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– brezposelna oseba mora biti državljan
Republike Slovenije,
– prijavljen mora biti na Republiškem
zavodu za zaposlovanje,
– ima stalno bivališče v Občini
Postojna,
– ne sme biti starejša od 27 let,
– sedež podjetja oziroma obratovalnice
mora biti v Občini Postojna,
– zaposlitev brezposelne osebe mora biti
sklenjena v koledarskem letu,
– novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj še dve leti po prejetih sredstvih
za ta namen,
– delodajalec prejme sredstva za zaposlitev iskalca prve zaposlitve za dobo enega
leta,
– kolikor se iz katerih koli razlogov prekine zaposlitev, je delodajalec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev iskalca prve
zaposlitve iz iste izobrazbene skupine.
Prosilci se prijavijo na razpis na obrazcu
»Prijava na javni razpis za dodelitev ﬁnančnih sredstev za pospeševanje zaposlovanja
iskalcev prve zaposlitve v Občini Postojna
za leto 2004« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu »prijava«.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna – pisarna 21/2 ali v sprejemni
pisarni št. 4 – v času uradnih ur.
Razpisno dokumentacijo si lahko zainteresirani upravičenci tudi sami natisnejo s
spletne strani Občine Postojna –
http://www.postojna.si.
II. Rok za vložitev zahtevkov
Zahtevek za dodelitev sredstev mora biti
poslan po pošti na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, ali oddan v
sprejemni pisarni Občine Postojna št. 4, v
času uradnih ur, do 15. 12. 2004.
Zahtevki morajo biti v zaprti kuverti z
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
– zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve« ter
z imenom in naslovom prosilca.
Odpiranje zahtevkov bo v četrtek, 16. 12.
2004.
Zahtevki, ki ne bodo v skladu z razpisom,
ne bodo obravnavani. Zato pozivamo, da
pred oddajo vloge preverite pri pristojni
službi občinske uprave Postojna popolnost
dokumentacije.
Predlog o upravičenosti zahtevkov za
dodelitev sredstev pripravi na osnovi predloga Odbora za gospodarstvo strokovna
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služba Oddelka za proračun in gospodarstvo Občine Postojna. Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje v dvajsetih
dneh po odpiranju zahtevkov.
III. Naslov in rok za reševanje pritožbe
Če se prosilec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
Prosilec bo prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih dneh od prejema pritožbe.
Vse dodatne informacije dobite na Občini
Postojna (tel. 728-07-10 ali tel. 728-07-89).
Občina Postojna
Ob-31309/04
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02), 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), 101. člena Statuta
Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00) in
Sklepa Občinskega sveta občine Cerknica
št. 85-10/6-159/2004 z dne 15. julija 2004,
Občina Cerknica s sedežem v Cerknici, C.
4. maja 53, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
komunalno neopremljenega zemljišča
za gradnjo trgovskega centra v Cerknici
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče namenjeno za gradnjo
trgovskega centra v Cerknici, ki obsega sledeče parcele:
– parc. št. 930/4 travnik v izmeri
4360 m2,
– parc. št. 934/5 travnik v izmeri
1327 m2,
– parc. št. 2901 travnik v izmeri 332 m2,
– parc. št. 2733/10 pot v izmeri 242 m2,
– parc. št. 1327/3 njiva v izmeri 401 m2,
– parc. št. 1327/3 njiva v izmeri 188 m2,
– parc. št. 1327/3 travnik v izmeri
605 m2,
– parc. št. 1327/3 travnik v izmeri
498 m2,
vse k.o. Cerknica.
Skupna površina zemljišča namenjenega
za prodajo je 7953 m2.
Območje, kjer ležijo parcele, ki so namenjene prodaji so po Odloku o prostorskih
sestavinah dolgoročnega in družbenega
plana občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 100/04)
in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje občine Cerknica, ki je v sprejemanju, je predvideno za mešane dejavnosti.
Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila občinskih
predpisov, ki urejajo področje prostora.
2. Cena zemljišča
Najnižja cena komunalno neopremljenega zemljišča, ki je predmet prodaje, v
skupni izmeri 7953 m2 znaša 139,592.208
SIT, brez vračunanega 20% DDV.
Kupec je dolžan pred izdajo gradbenega
dovoljenja Občini Cerknica plačati komunalni prispevek.
3. Pričetek in konec gradnje: kupec je
dolžan zgraditi objekt za trgovsko dejavnost najkasneje do 30. 6. 2006. Za zgrajen
objekt se šteje objekt, za katerega je izdano
uporabno dovoljenje. Ta rok je bistveni
pogoj za veljavnost pogodbe o prodaji zemljišča. Občina Cerknica lahko zahteva
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sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v
primeru, da kupec ne izpolni roka za izgradnjo objekta, ki je določen v tem razpisu.
Kupec je dolžan plačati pogodbeno kazen
v višini 25% kupnine.
4. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 6. 12. 2004 do 11. ure
na naslov: Občina Cerknica, C. 4. maja 53,
1380 Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Za
javni razpis za gradnjo trgovskega centra v
Cerknici«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba mora vsebovati:
1. podatke o ponudniku,
2. naziv in sedež ponudnika,
3. podatke o odgovorni osebi,
4. matična številka,
5. davčna številka,
6. pooblaščeni podpisnik pogodbe,
7. izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe,
8. višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od cene določene v tem razpisu (v
nasprotnem primeru bo komisija ponudbo
izločila),
9. podpisana izjava, iz katere je razvidno,
da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji.
Ponudbi je treba priložiti: potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 10% od izklicne cene,
t. j.v znesku 13,959.221 SIT.
5. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
6. 12. 2004, s pričetkom ob 13. uri na Občini
Cerknica, C. 4. maja 53, Cerknica, I. nadstropje - sejna soba.
Predstavniki ponudnikov ali zastopniki
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
Kot najugodnejša ponudba bo štela
cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V
primeru enakih ponujenih vrednosti (cen) pa
bo imel prednost ponudnik, ki bo ponudil
krajši plačilni rok. V primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno in enake plačilne
pogoje, se bo za najugodnejšega ponudnika
štel ponudnik s krajšim rokom izgradnje
objekta.
V primeru, da so tudi ti pogoji izenačeni
med dvema ali več ponudniki bo kot najugodnejši ponudnik štel tisti, ki bo ponudil še
druge dodatne ugodnosti.
6. Način prodaje: nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno.
7. Drugi pogoji
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne in ﬁzične osebe, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Republike Slovenije.
2. Vsak ponudnik mora plačati varščino,
ki znaša 10% izklicne cene t. j. 13,959.221
SIT in jo nakazati na UJP Postojna
01213-0100002563 do dneva izteka roka za
zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo
le-ta vrnjena brez obresti v 8 dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu ponudniku
pa se bo vštela v kupnino.
3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina)
ponudbe ne vrne.
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4. V primeru, da komisija oceni, da zgolj
na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči
ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko
pozove vse ponudnike, da ponudbo še
dopolnijo v posameznih elementih.
Komisija bo, če bo potrebno z namenom
dosega čimboljših pogojev razpolaganja
pozvala ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali
z njimi opravila pogajanja.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu najkasneje v
roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od
dneva odločitve komisije o izbiri najugodnejšega ponudnika. V primeru, da ponudnik ne
sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
prodajne pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne, zapade v korist prodajalca.
7. Občina Cerknica si pridržuje pravico,
da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene
prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom.
8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
9. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
in stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom
v zemljiško knjigo, plača kupec.
10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine plačati najkasneje 8 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa
na račun UJP Postojna 01213-100002563,
sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od
nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe,
ob kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano varščino. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla.
11. Kupljena nepremičnina bo kupcu
izročena v last in posest po plačilu celotne
kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi
na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo
izdano s strani prodajalca, po plačilu celotne
kupnine.
12. Ogled nepremičnine in druge informacije v zvezi s predmetom prodaje so
mogoče na sedežu Občine Cerknica, Cesta
4. maja 53, 1380 Cerknica ali na tel.
01/709-06-10 in 01/709-06-10, vsak delovni
dan. Kontaktna oseba: Olga Smodila.
Občina Cerknica

Javne dražbe
Ob-31045/04
Preklic
Dodoma d.o.o., Partizanska c. 13a, 2000
Maribor, po pooblastilu lastnika, in sicer
Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec,
preklicuje javno dražbo za prodajo nepremičnine – počitniškega objekta na naslovu
Materada 20, Poreč, Republika Hrvaška;
parc. št. 2400, prip. zk. vložku št. 1518, k.o.
Materada, napovedano za 9. november
2004.
Dodoma d.o.o.

Ob-31596/04
Popravek
Občina Črna na Koroškem je v Uradnem
listu RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004 objavila
javno dražbo za prodajo nezazidanega
stavbnega zemljišča na parc. št. 568 k.o.
Žerjav.
Pravilni datum javne dražbe je torek,
30. 11. 2004 s pričetkom ob 12. uri v sejni
sobi Občine Črna na Koroškem.
Vse ostale določbe javne dražbe ostanejo nespremenjene.
Občina Črna na Koroškem
Št. 3603-6/2004
Ob-31106/04
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS,
št. 87/04 in 99/04), Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) in sklepa občinskega
sveta št. K3603-6/2004 z dne 14. 10. 2004,
objavlja
javno dražbo,
ki bo v torek, 7. 12. 2004, ob 9.30, v
prostorih Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, Koper,
za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. Nepremičnina, v naravi stanovanjska
hiša na naslovu Kettejeva 10, Koper, stoječa
na parc. št. 806 k.o. Koper, s koristno površino 88,99 m2, s pripadajočim stavbiščem v
skupni izmeri 47 m2, za izklicno ceno
11,840.565 SIT.
2. Nepremičnina, v naravi stanovanjski
hiši na naslovih Trinkova 7 in 9, Koper, stoječa na parc. št. 1069 k.o. Koper, s koristno
površino 237,40 m2, s pripadajočim stavbiščem v skupni izmeri 130 m2 ter dvoriščem v
skupni izmeri 18 m2, za izklicno ceno
28,074.978 SIT.
3. Nepremičnina, v naravi stanovanjski
prostori na naslovu Ribiški trg 9 v Kopru,
stoječa na parc. št. 266 k.o. Koper, s koristno
površino 315,01 m2, s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
zemljišču, za izklicno ceno 41,012.638 SIT.
4. Nepremičnina, v naravi stanovanje na
naslovu Ulica Agrarne reforme 30, Koper, s
koristno površino 90,19 m2, stoječa na parc.
št. 1166 k.o. Koper, s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
zemljišču, za izklicno ceno 16,339.607 SIT.
Izklicne cene so izračunane na dan
31. 10. 2004.
Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna
kupec.
Vknjižba nepremičnine pod 3. in 4. točko
bo možna po izdelavi etažnega načrta
stavbe, katerega stroške izdelave plača
kupec.
Najnižji znesek, za katerega dražitelj
dviga ceno je 10.000 SIT.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na TRR 01250-6000000239 – Namensko
premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS
za javna plačila – urad Koper, z obveznim
sklicem na številko 00 29940300 ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi.
2. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 30. dneh po javni dražbi. Če
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pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov
postopka za izdelavo elaborata sodne
cenitve in ostalih stroškov, v korist lastnika.
3. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8. dneh od sklenitve na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna
plačila – urad Koper.
4. Zastopniki civilnih in pravnih oseb
morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi.
5. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
6. Prodaja se izvede po principu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z
objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
7. Kupec mora pri dražbi predložiti
veljavni osebni dokument in davčno številko.
8. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra in ID štev. za DDV.
9. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
10. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov.
11. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5 in po tel. 66-46-421 ali na
spletnih straneh Mestne občine Koper
www.koper.si.
12. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Ob-31274/04
Na podlagi 8. člena statuta Občine Prevalje (Ur. l. RS, št. 15/99, 51/01 in 100/03),
sklepov 15. redne seje občinskega sveta z
dne 11. 11. 2003 ter v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) Občina Prevalje
objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Prevalje, Občinska uprava,
Trg 2a, Prevalje, tel. 02/824-61-10, faks
02/824-61-24.
2. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:
a) 4 stanovanja: stanovanje št. 1 s kletjo
64,99 m2, izklicna cena je 5,583.349,30 SIT;
stanovanje št. 2 s kletjo v izmeri 49,49 m2,
izklicna cena je 4,233.176,60 SIT; stanovanje št. 3 s kletjo v izmeri 69,10 m2, izklicna
cena je 5,892.744,30 SIT; stanovanje št. 4 s
kletjo v izmeri 56,58 m2 izklicna cena je
4,830.557,10 SIT, vsa stanovanja se nahajajo v stanovanjskem objektu Na produ 58,
na parc. št. 178/49, pripisano pri vl. št. 639,
k.o. Farna vas. Vsa stanovanja so oddana v
najem.
Izklicna cena za vsa 4 stanovanja skupaj
je 20,539.826 SIT.
b) Nepremičnina parc. št. 290/41 – travnik v izmeri 40 m2, pripisano pri vl. št. 556,
k.o. Farna vas.
Izklicna cena je 265.452 SIT.
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c) Nepremičnina parc. št. 354/21 – stanovanjska stavba 166 m2, dvorišče 110 m2 in
parc. št. 354/14 – gospodarsko poslopje
40 m2, dvorišče v izmeri 390 m2, oboje pripisano pri vl. št. 37, k.o. Prevalje. Na delu nepremičnine je ustanovljena služnostna pravica za
dostop do parc. št. 354/20, k.o. Prevalje.
Izklicna cena je 5,293.742,90 SIT.
d) Nepremičnina parc. št. 51/1 – travnik
v izmeri 4118 m2, pripisano pri vl. št. 1041,
k.o. Farna vas.
Izklicna cena je 20,047.782 SIT.
3. Znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
4. Vrsta pravnega posla: prodajna
pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni
po zaključku dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku,
se šteje, da je odstopil od nakupa, pobudnik
pa zadrži njegovo varščino.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na TRR Občine
Prevalje št. 01375-0100010242. Prenos
lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine v
določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v prostorih Občine Prevalje, sejna soba/II.
nadstropje, dne 3. 12. 2004, ob 11. uri.
7. Višina kavcije: udeleženci, ki želijo
sodelovati na javni dražbi, morajo pred
začetkom javne dražbe vplačati kavcijo v
višini 10% izklicne cene na TRR Občine
Prevalje št. 01375-0100010242, z navedbo
»plačilo kavcije za javno dražbo nepremičnine«. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, neuspelemu dražitelju
pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od
dneva dražbe.
8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodelujejo ﬁzične in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe, ki so
registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, vse pravne osebe pa
tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, ﬁzične osebe pa potrdilo
o državljanstvu in osebni dokument ter
davčno številko. Pred pričetkom javne dražbe
se morajo vsi dražitelji izkazati z originalnim
potrdilom o plačilu kavcije in predložiti celotno številko računa za primer vračila kavcije.
Ponudnik za nepremičnine pod točko d) je
dolžan predložiti pisno izjavo, da bo gradnjo
izvedel v skladu z lokacijsko informacijo in
urbanistično-krajinskimi izhodišči z dne 21. 7.
2004 in da bo pričel z izgradnjo komunalne
infrastrukture za območje lokacijskega načrta
v roku 6 mesecev po objavi lokacijskega
načrta v Uradnem listu RS.
9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
nepremičnine so naprodaj po načelu videno
– kupljeno, kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij. V izklicno ceno davščine niso zajete in jih plača kupec. Poleg
tega je kupec dolžan poravnati stroške
notarske overitve pogodbe, stroške cenitve
in vse stroške v zvezi s prenosom lastninske
pravice in vknjižbe v zemljiški knjigi. Na
dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo
ceno. Dražba je končana, ko je dražitelj trikrat izklical najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati
dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne
dražbe.
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10. Informacije: vse dodatne informacije
o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo
na tel. 02/824-61-14, ogled nepremičnin pa
je mogoč po predhodni telefonski najavi na
isti številki.
11. Ustavitev postopka: komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine lahko s
soglasjem župana do sklenitve prodajne
pogodbe postopek javne dražbe ustavi,
uspeli dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
Občina Prevalje
Ob-31474/04
Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid, objavlja na podlagi 80.f člena
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/01, 30/02), 39. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), Statuta
Občine Kobarid ter sklepa 18. seje Občinskega sveta občine Kobarid z dne 11. 10.
2004
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Obrtni coni v
Kobaridu
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina
Kobarid,
Trg
svobode
2,
5222 Kobarid, tel. 05/389-92-00; faks
05/389-92-11, e-mail: obcina@kobarid.si.
II. Opis predmeta prodaje:
1. Predmet prodaje je 4200 m² komunalno opremljenega stavbnega zemljišča v
Obrtni coni Kobarid, ki je namenjeno opravljanju obrtno-proizvodnih dejavnosti na zemljišču s parcelno številko 333/5 k.o. Kobarid.
2. Zemljišča se prodajajo po modulih:
št. 1: modul 1.200 m²,
št. 2: modul 1.500 m²,
št. 3: modul 1.500 m².
III. Izhodiščne vrednosti zemljišča
a) Izklicna cena znaša 10.500 SIT/m².
b) V ceni ni zajet davek na dodano vrednost v višini 20%.
c) Najmanjši
znesek
višanja
je
500 SIT/m².
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih
pogojev organizatorja javne dražbe.
Pogodba mora biti sklenjena v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v ponedeljek, 6. 12. 2004 na sedežu
Občine Kobarid, Trg svobode 2, ob 11. uri.
VI. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali ﬁzična oseba ki se izkaže,
da ima sedež na območju Evropske unije ali
katerekoli izmed njenih članic, in ki predloži
dokazilo o plačilu varščine.
2. Dražitelji se morajo pred pričetkom
javne dražbe:
– izkazati s potrdilom o plačani varščini v
znesku 10% izklicne cene za nepremičnino
(navesti modul, ki ga bodo dražili), na račun
Občine Kobarid, št.: 01246-0100015011, s
pripisom za javno dražbo,
– predložiti izjavo, da proti dražitelju ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali postopek prisilne poravnave,
– predložiti izpisek iz sodnega registra,
– predložiti dovoljenje za opravljanje
dejavnosti,
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– predložiti podpisano izjavo, da se strinjajo s pogoji v osnutku prodajne pogodbe.
3. Javna dražba po načelu videno – kupljeno.
4. Stroške
parcelacije
posameznih
modulov, stroške za izpeljavo postopka pri
notarju, vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, kakor tudi davek na dodano
vrednost, plača kupec.
5. Rok za podpis pogodbe je 8 dni od
zaključka javne dražbe. Kupnino je kupec
dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu
računa, ki se mu ga izstavi po podpisu
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej
določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
5. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu dražitelju vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa se bo varščina
vrnila v roku 15 dni po opravljeni javni
dražbi.
6. Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine
in po izvedeni parcelaciji.
VII. Drugi pogoji: komisija za prodajo premoženja ima ob soglasju župana pravico,
da do sklenitve prodajne pogodbe ustavi
postopek prodaje.
VIII. Informacije
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
na Občini Kobarid, tel. 389-92-00, faks:
389-92-11, e-mail: obcina@kobarid.si.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
V tajništvu Občine Kobarid je v času trajanja razpisa mogoč vpogled v načrt Obrtne
cone z vrisanimi moduli, kakor tudi prevzem
osnutka prodajne pogodbe in obrazca izjave
o strinjanju s pogoji.
Občina Kobarid

Razpisi delovnih
mest
Št. 103/2004
Ob-31030/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02-ZDT in
2/04-ZDSS) Občina Gornji Grad objavlja
javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
na položaju
direktorja občinske uprave v Občini
Gornji Grad, ki se opravlja v nazivu podsekretar.
Delovno mesto na položaju se razpisuje
za določen čas mandata 5 let.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava mora
kandidat/kandidatka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije;
– imeti mora univerzitetno izobrazbo
družboslovne, pravne, naravoslovne ali tehnične smeri;
– imeti mora najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– aktivno mora obvladati uradni jezik;
– aktivno znanje nemškega in angleškega jezika je prednost;
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– obvladanje znanja računalništva je
prednost;
– ne sme biti pravnomočno obsojen/a
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti
obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
– dodatni pogoji iz sistemizacije:
· aktivno znanje nemškega in angleškega
jezika;
· obvladanje znanja računalništva.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/kandidatke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alineje;
– (fotokopije dokazil o izpolnjevanju
morebitnih dodatnih pogojev iz sistemizacije).
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
delovnem mestu uradnika na položaju direktorja občinske uprave, v nazivu podsekretarja, v prostorih Občine Gornji Grad.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Gornji Grad, Attemsov trg
3, 3342 Gornji Grad, v roku 8 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od dne objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika na položaju, bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas – za trajanje mandata 5 let, s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Karlina Mermal, zaposlena v občinski upravi Občine
Gornji Grad, tel. št. 03/839-18-56.
Občina Gornji Grad
Št. 6020/2004
Ob-31036/04
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi 268. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 48., 49. in 50. člena statuta Zavoda
ter sklepa Upravnega odbora Zavoda z dne
16. 11. 2004, razpisuje delovno mesto
generalnega direktorja Zavoda.
Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje: da so državljani Republike Slovenije, imajo univerzitetno izobrazbo in naj-

manj 8 let delovnih izkušenj na podobnih
delovnih mestih, ki potrjujejo, da imajo
potrebne strokovne, organizacijske in druge
poslovodne sposobnosti za uspešno opravljanje te funkcije.
Mandat generalnega direktorja traja 4
leta.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana,
z oznako »Za razpis«. Prijavo je potrebno
vložiti v roku 8 dni, pri čemer začne rok za
prijavo teči z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri na skupščini
Zavoda obveščeni v 30 dneh od dneva
objave razpisa. Za imenovanje generalnega
direktorja je poleg sklepa skupščine Zavoda
po 268. členu Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju potrebno tudi
soglasje Vlade Republike Slovenije.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 10102-06/04-1
Ob-31037/04
Občina Komen, Komen 86, Komen,
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto
direktor občinske uprave.
Navedba organa in kraja opravljanja
dela: Občinska uprava občine Komen,
Komen 86, Komen.
Navedba vrste uradniškega delovnega
mesta s kratkim opisom dela: direktor občinske uprave.
Navedba nazivov, v katerih se lahko
opravlja delo: višji svetovalec I, II, in III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec I.
Navedba pogojev za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij,
– vozniški izpit »B« kategorije,
– opravljeni državni izpit iz javne
uprave,
– opravljen strokovni izpit upravnega
postopka,
– najmanj dve leti službenih izkušenj.
Navedba dokazil, ki jih mora kandidat
priložiti prijavi:
– potrdilo o zahtevani izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno
obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo, da oseba ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo delovne knjižice.
V primeru, da kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ga je

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dolžan opraviti v 1 letu od imenovanja; strokovni izpit iz upravnega postopka pa pred
nastopom dela.
Navedba roka in naslova za vlaganje prijav, oblike prijave in roka obveščanja o izbiri:
vloge kandidatov morajo z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratkim življenjepisom
prispeti na naslov: Občina Komen, Komen
86, 6223 Komen, do vključno 6. 12. 2004.
Vloge morajo biti v zaprti ovojnici označene
»za javni natečaj – direktor«. Kandidati bodo
o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas 5 let, s polnim delovnim časom in šest
mesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije so na voljo na tel. št.
05/731-04-50.
Občina Komen
Št. 205/2004
Ob-31038/04
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, 110/02-ZDT in 2/04-ZDSS),
Upravna enota Radlje ob Dravi objavlja javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za
opravo strokovnega upravnega izpita v
Upravni enoti Radlje ob Dravi.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj višjo strokovno
izobrazbo družboslovne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati 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 ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 8 mesecev v prostorih na sedežu Upravne enote Radlje ob
Dravi, Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi.
Gre za delovno mesto pripravnik – višji referent izven sistemizacije.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Radlje ob Dravi,
Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi, elektronski naslov: ue.radje@gov.si, in sicer v
roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije oziroma od objave pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.

Št.

Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 8 mesecev s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Saša Volmajer, tel.
02/88-79-422.
Upravna enota Radlje ob Dravi
Su 010603/2004-4
Ob-31039/04
Upravno sodišče Republike Slovenije,
Tržaška 68a, Ljubljana, objavlja prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Upravno
sodišče RS, Tržaška 68a, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
Kratek opis dela: spremljanje in proučevanje sodne prakse domačih in tujih sodišč
ter domače in tuje strokovne literature,
sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik
ter sodelovanje pri reševanju zadev brezplačne pravne pomoči, izvedba priprav za
seje senatov in glavnih obravnav ter poročanje na sejah, izdelava osnutkov sodnih
odločb, strokovnih referatov, predlogov
načelnih stališč in pravnih mnenj, priprava
pomembnejših poročil, analiz in informacij
ter druge naloge določene s področnimi
predpisi.
3. Delo na delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II, višji pravosodni svetovalec I.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje tujega svetovnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom – urejanje besedil.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
določajo predpisi s področja delovnega
prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
5. K prijavi morajo kandidati priložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev
(izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje (izda ga krajevno pristojno
sodišče).
6. Pisne ponudbe z opisom delovnih
izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi
na naslov: Upravno sodišče RS, Tržaška
68a, 1000 Ljubljana, z oznako »za javni
natečaj – višji pravosodni svetovalec«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v
30 dneh po končanem postopku javnega
natečaja.
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7. Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri sekretarki sodišča mag. Barbari
Kobe, tel. št. 01/470-01-00 oziroma e-mail:
Barbara.Kobe@sodisce.si.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim
poskusnim delom.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Upravno sodišče
Republike Slovenije
Ob-31040/04
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2, tel. 01/472-51-11,
objavlja dve prosti delovni mesti:
1. svetovalec – v Direktoratu za migracije, Sektorju za migracije in naturalizacijo, Oddelku za državljanstvo in v Sektorju za azil.
Delovni mesti svetovalec sta uradniški
delovni mesti. Javna uslužbenca bosta
naloge izvrševala v nazivu svetovalec III.
Delo na objavljenih delovnih mestih se
izvaja v treh nazivih, in sicer svetovalec III,
svetovalec II in svetovalec I.
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:
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– 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,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog
podobne zahtevnosti.
Delo na prostem delovnem mestu v
Oddelku za državljanstvo se opravlja na
sedežu Direktorata za migracije, Beethovnova 3, Ljubljana, delo na delovnem mestu
v Sektorju za azil pa na naslovu Cesta v
Gorice 19, Ljubljana.
Pri prijavi na delovno mesto svetovalec v
Oddelku za državljanstvo se obvezno sklicujte na številko: 111-68/2004.
Pri prijavi na delovno mesto svetovalec v
Sektorju za azil pa se sklicujte na številko:
111-69/2004.
Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu,
– pisno izjavo s katero izjavlja, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku osem dni od objave, pri čemer
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začne rok za prijavo teči z dnem objave, na
naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Služba za organizacijo, kadre in kakovost,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 472-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-31041/04
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2, tel. 01/472-51-11,
objavlja prosto delovno mesto:
1. vodja sektorja v Direktoratu za
migracije, Sektorju za migracije in naturalizacijo.
Delovno mesto vodja sektorja je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo
naloge izvrševal v nazivu podsekretar. Delo
na tem delovnem mestu se izvaja v nazivu
podsekretar in sekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
»tajno«.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih, o čemer poda izjavo:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovno znanje tujega jezika,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljenega dela z delovnega področja sektorja,
– odločanje o zadevah z delovnega
področja sektorja,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji.
Dodatna merila za izbor kandidata:
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
– so univerzitetni diplomirani pravniki,
– imajo višjo raven znanja dveh tujih jezikov (angleščina in nemščina),
– poznajo delovno področje na katero
kandidirajo.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-63/2004/1.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku 10 dni od te objave, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za
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organizacijo, kadre in kakovost, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
K prijavi je potrebno priložiti vsa dokazila
o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih znanjih in pisno izjavo kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Delo na prostem delovnem mestu se
opravlja na Ministrstvu za notranje zadeve,
Beethovnova 3, Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 472-43-86, Zvonimira Svete.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 165/04
Ob-31042/04
Svet Zavoda za tehnično izobraževanje,
Ljubljana, Ptujska 19, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja / direktorico zavoda
(ni reelekcija).
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da izpolnjuje splošne pogoje, določene
v Zakonu o izobraževanju odraslih,
– da ima VII. stopnjo univerzitetne izobrazbe tehniške ali družboslovne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnem mestu pri izobraževanju odraslih,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnem mestu v gospodarstvu.
Od kandidata pričakujemo tudi, da predloži program oziroma vizijo nadaljnjega razvoja Zavoda za tehnično izobraževanje
Z izbranim kandidatom/ko bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Mandat traja 4 leta.
Prijavo z življenjepisom, vizijo razvoja
ZTI in dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Zavod za tehnično izobraževanje,
Ptujska 19, Ljubljana z oznako »Ne odpiraj
– prijava za direktorja ZTI«.
Zavod za tehnično izobraževanje
Ob-31081/04
Mestna občina Nova Gorica objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec za gospodarske javne
službe na oddelku za infrastrukturo in
gospodarske javne službe.
Dela in naloge na delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih višji svetovalec III,
II ali I.
Javni uslužbenec bo dela in naloge
opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka izobrazba
(gradbene, strojne ali ekonomske smeri),
– 3,5 ali 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave, ki ga mora
izbrani kandidat opraviti najkasneje v roku
enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,

– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidati morajo predložiti tudi pisno
izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper njih ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdilo bo izbrani kandidat dostavil
naknadno).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
daljšimi delovnimi izkušnjami na področju
vodenja investicij iz segmenta komunalnega
gospodarstva.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom.
Pisne prijave pošljite v 15 dneh od objave
na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi
opravljalo: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite po tel. 05/33-50-122.
Mestna občina Nova Gorica
Občinska uprava
Št. 163/04
Ob-31100/04
Slovenska akademija znanosti in umetnosti objavlja javni natečaj za naslednji prosti uradniški delovni mesti:
1. sekretar/-ka predsedstva.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
opravljajo v nazivu sekretar/-ka.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 11 let delovnih izkušenj s pravnega
področja,
– znanje enega svetovnega jezika,
– obvladovanje dela z računalnikom.
Delovne naloge:
– pomoč predsedstvu SAZU pri urejanju
pravnih zadev,
– sodelovanje na mednarodnem področju,
– sodelovanje z mediji in zunanjimi institucijami,
– strokovne naloge za upravnega direktorja,
– izdelava zapisnikov izvršilnega odbora,
predsedstva in skupščine.
2. višji/a svetovalec/-ka – vodenje
pisarne podpredsednikov.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivih višji svetovalec/ka III ali višji svetovalec/-ka II.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali humanistične smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– znanje enega svetovnega jezika,
– obvladovanje dela z računalnikom.
Delovne naloge:
– organiziranje dela v pisarni predsedstva,
– vodenje korespondence in sporazumevanje v slovenskem in v tujih jezikih,
– prevajanje krajših tekstov,
– priprava gradiva za Letopis SAZU,
– organiziranje sestankov in priprava
gradiv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za
zasedbo delovnega mesta:
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– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo
bo opravljal/-a v prostorih SAZU, Novi trg 3,
Ljubljana.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
in vsemi zgoraj naštetimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 15 dneh od dneva objave na
naslov: Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, Upravna pisarna, Novi trg 3,
1000 Ljubljana.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/47-06-130.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
roku 8 dni po odločitvi.
Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
Št. 55/04
Ob-31124/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana v skladu s 56. in z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02 in 2-70/04) objavlja
javni natečaj za prosti uradniški delovni
mesti:
št. 323 – svetovalec(ka) v Uradu za
razvoj šolstva.
Delovno mesto svetovalec(ka) je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih svetovalec II in svetovalec I. Javni(a)
uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v
nazivu svetovalec II.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 3 leta 8 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave*.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati(ke) s poznavanjem problematike delovnega
področja Urada za razvoj šolstva;
št. 329 – svetovalec(ka) v Službi za
investicije.
Delovno mesto svetovalec(ka) je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge
opravljal(a) v nazivu svetovalec III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave*.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati(ke) s poznavanjem problematike delovnega
področja Službe za investicije.
* V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da
bodo v primeru izbora na delovno mesto
omenjeni izpit opravile najkasneje v roku
enega leta od imenovanja v naziv. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati(ke)
izpolnjevati še splošne pogoje, ki so določeni
s predpisi s področja delovnega prava in
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pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati(ke) predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat(ka) ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, in
– pisno izjavo v kateri kandidat(ka)
izjavlja:
· da ni bil(a) pravnomočno obsojen(a)
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil(a)
obsojen(a) na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
· da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
predstavitve v vlogi, dokazil in referenc priloženih k prijavi, oziroma na podlagi razgovora s kandidati.
Za objavljeni delovni mesti bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani(a) kandidat(ka) bo opravljal(a) delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih
uradnik prostorih, kjer organ opravlja svoje
naloge.
Kandidati(ke) naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom (z opisom dosedanjih delovnih izkušenj) in z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, v 8 dneh od dneva objave javnega
natečaja, na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj svetovalec(ka) –
št….«. Če je prijava poslana priporočeno po
pošti, se šteje, da je pravočasna, če je
oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka
za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11 ure, na
telefonski številki 01/478-46-94, Matej
Špenko.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 146
Ob-31240/04
V skladu s 55. členom, 58. členom in
drugim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 2/04),
Republika Slovenija, Upravna enota Sevnica objavlja javni natečaj za delovno
mesto:
pripravnik.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo upravne ali družboslovne smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
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– znati morajo uporabljati programe na
osebnem računalniku.
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 ne sme biti starejše od 3
mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee. Potrdilo ne sme biti starejše
od 3 mesecev,
– fotokopijo dokazila o opravljenem
seminarju oziroma izobraževanju s področja
poznavanja računalniških programov oziroma izjava prijavljenega kandidata o izpolnjevanju pogoja z opisom poznavanja programov za delo na osebnem računalniku.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Sevnica,
Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30
dneh po opravljenem izboru.
Za delovno mesto pripravnika bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas – 10
mesecev in s polnim delovnim časom.
Delo bo opravljal v prostorih Upravne
enote Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti upravne odločbe o izbiri
bo z izbranim kandidatom sklenjena
pogodba o zaposlitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
lahko dobite na Upravni enoti Sevnica,
Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel.
07/81-63-876.
Upravna enota Sevnica
Št. 59
Ob-31257/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Okrajno sodišče v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale, objavlja javni natečaj
za 1 prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec za nedoločen čas.
1. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v
nazivu višji pravosodni svetovalec III, najmanj 5 let v nazivu višji pravosodni svetovalec II, najmanj 8 let v nazivu višji pravosodni svetovalec I,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

Stran

7946 /

Št.

124 / 19. 11. 2004

– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
3. Kandidati morajo predložiti k prijavi
naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma opravljenem pravosodnem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila.
Prijave z dokazili je potrebno poslati v
roku 8 dni od dneva objave tega javnega
natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Domžalah, Urad predsednice (za javni natečaj),
Ljubljanska 76, 1230 Domžale.
Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja: vodja urada predsednice
sodišča
Alenka
Marinšek,
tel.
01/721-57-41.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
15 dni po odločitvi.
Okrajno sodišče v Domžalah
Št. 212-28/2004
Ob-31268/04
Republika Slovenija, Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave,
v Sektorju za demografske in socialne
statistike, v Oddelku za demografsko statistiko.
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.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/-ke za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka izobrazba družboslovne smeri.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za
zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– pisno izjavo kandidata /-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
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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 izboru sklenili
pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer
za čas 10 mesecev, s polnim delovnim
časom. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja uradniških nazivih svetovalec/-ka II in svetovalec/-ka I.
Delo bo opravljal/-a v Sektorju za demografske in socialne statistike, v Oddelku za
demografsko statistiko na področju statistike
prebivalstva.
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: 212-28/2004.
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 boljšim poznavanjem demografskih
statistik;
– z boljšim poznavanjem računalniških
programov: MS Word, MS Excel in MS
Access in interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega
jezika.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite vsak
delovni dan med 9. in 10. uro pri Mileni Ilić
na tel. 01/234-07-86 ali pri Janji Povhe na
tel. 01/234-08-28 ali po elektronski pošti
Milena.Ilic@gov.si ali Janja.Povhe@gov.si.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-31271/04
Svet javnega zavoda za šport Mestne
občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3,
Koper, razpisuje delovno mesto
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima vsaj višjo stopnjo strokovne izobrazbe družboslovne smeri,
– ima znanje slovenskega in italijanskega jezika,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ima sposobnost za organiziranje in
vodenje del ter
– mu s pravnomočno sodbo sodišča ni
prepovedano opravljanje poklica.
Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev ter kratek
življenjepis z opisom delovnih izkušenj.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Prijavo na razpis je potrebno z vsemi prilogami (dokazili) poslati priporočeno v roku
8 dni od objave tega razpisa v zaprti kuverti

na naslov: Javni zavod za šport Mestne
občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3,
6000 Koper, z oznako »Prijava na razpis za
direktorja«.
O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
objave razpisa.
Javni zavod za šport
Mestne občine Koper
Ob-31275/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
objavlja prosta delovna mesta:
1. Notranji revizor – podsekretar (m/ž)
v Notranji reviziji za opravljanje strokovnih
nalog s področja notranjega revizorstva.
Delovno mesto notranjega revizorja –
podsekretarja je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivih notranji revizor
– podsekretar ali notranji revizor – sekretar.
Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a
v nazivu notranji revizor – podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega
jezika;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revizorja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali reference iz področja dela notranje revizije.
Za delovno mesto oziroma naziv, za
katerega se zahteva alternativno izpit za
državnega notranjega revizorja ali izpit za
preizkušenega državnega notranjega revizorja, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem
delovnem mestu opravlja javni uslužbenec,
ki ima izpit za preizkušenega državnega
revizorja.
2. Podsekretar (m/ž) v Direktoratu za
prostor za opravljanje strokovnih in upravnih
nalog s področja urbanih zemljišč.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu
podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– znanje dveh tujih jezikov;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali poznavanje predpisov s področja urejanja prostora ter graditve, ter tisti ki bodo izkazali reference za
delovne izkušnje s področja urbanih zemljišč.
3. Podsekretar (m/ž) v Direktoratu za
prostor za opravljanje strokovnih nalog na
področju razvoja prostorskega načrtovanja.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu
podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem arhitekturne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
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– znanje angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izkazanimi večletnimi izkušnjami s področja urbanističnega načrtovanja.
4. Višji svetovalec (m/ž) v Direktoratu
za prostor za opravljanje strokovnih nalog s
področja nacionalnega prostorskega razvoja.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
arhitekturne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z večletnimi izkušnjami s področja načrtovanja prostorskega razvoja oziroma prometne
ali druge gospodarske javne infrastrukture.
5. Višji svetovalec (m/ž) v Direktoratu
za okolje za opravljanje strokovnih nalog s
področja ravnanja z odpadki.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne, tehnične, ekonomske ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
s poznavanjem problematike in z delovnimi
izkušnjami s področja ravnanja z odpadki in
upravljanja s podatkovnimi bazami ter
poznavanjem sodobnih informacijskih tehnologij.
6. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za
mednarodne in evropske zadeve za opravljanje strokovnih nalog s področja priprave
in vodenja javnih naročil ter ﬁnanciranje in
ugotavljanje upravičenosti investicij.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, strojne ali ekonomske smeri izobrazbe;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanja na področju priprave in vodenja
javnih razpisov.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z referencami iz priprave in vodenja javnih
naročil za izvedbo investicij okoljske komunalne infrastrukture na področjih oskrbe prebivalstva s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda in ravnanja z
odpadki.
7. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za
upravne zadeve za opravljanje zahtevnih
upravnih nalog s področja okoljskih, prostroskih ter geodetskih zadev na II. stopnji.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III.

Št.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto podsekretarja se skrajšajo za tretjino
v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno
izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali
doktoratom, predpisane delovne izkušnje za
delovno mesto višjega svetovalca pa se
skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu Ministrstva za okolje, prostor in energijo v Ljubljani.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga morajo opraviti najkasneje v
roku šestih mesecev od sklenitve delovnega
razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti in da zoper kandidata ni bil
uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil,
referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Dunajska 48,
Ljubljana (Kadrovska služba, zaprta ovojnica, za javni natečaj, oznaka delovnega
mesta z zaporedno številko objave) ali na
elektronski naslov suzana.rudez@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-31276/04
Agencija Republike Slovenije za okolje,
Urad za okolje objavlja javni natečaj za
naslednji prosti delovni mesti:
1. Višji svetovalec (m/ž) v Sektorju za
upravne zadeve za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni usluž-
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benec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
2. Višji svetovalec (m/ž) v Sektorju za
kakovost zraka za določen čas enega leta
s polnim delovnim časom.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo opravljal naloge višjega svetovalca III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične ali druge ustrezne naravoslovne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izobrazbo na področju strojništva ali druge
tehnične izobrazbe. Zaželjene so reference
za delovne izkušnje na področju energetike,
emisij iz prometa. Pričakuje se tudi samostojno obvladovanje komunikacije iz delovnega področja v angleškem jeziku (ustrezno
pisno in tekoče govorno sporazumevanje).
Na področju informatike je zaželjeno poznavanje accessa.
Za delovni mesti višjega svetovalca se
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem.
Kandidati/ke bodo delo opravljali na
sedežu Ministrstva za okolje, prostor in
energijo, Agencija Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1a, Ljubljana.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
ga morajo opraviti najkasneje v roku šestih
mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil, iz katerih je razvidna
izobrazba po stopnjah izobrazbe;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Kadrovska služba,
Vojkova 1b, Ljubljana ali na elektronski
naslov: ursa.zakrajsek@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave v elektronski obliki ni
pogojena z elektronskim podpisom. V vlo-
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gah naj se kandidati sklicujejo na zaporedno
številko razpisanega delavnega mesta.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-7092 (M. Vadnjal).
Agencija Republike Slovenije za okolje
Urad za okolje
Ob-31318/04
Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska
Sobota, razpisuje na podlagi 24. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošna
bolnišnica Murska Sobota, delovno mesto
direktor (m/ž).
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka na podlagi javnega razpisa, če poleg splošnih pogojev izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi
znanji,
– da predloži program dela in vizijo razvoja zavoda.
Direktorja/ico zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja/ice traja 4 leta in je po
preteku te dobe lahko ponovno imenovan/a.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v roku 8 dni po tej objavi na
naslov: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska
Sobota, z oznako na ovojnici: »Prijava za
razpis«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni/e o
izboru v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega/e kandidata/ke.
Svet zavoda Splošne bolnišnice
Murska Sobota
Št. 111-02/2004-6002
Ob-31320/04
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 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 določen čas (6 mesecev) 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
izpita iz upravnega postopka pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravili najkasneje v treh
mesecih.
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K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o zaključku srednje
šole,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– 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
Ob-31443/04
Na podlagi 11. in 12. člena Sklepa o
ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Ur. l. RS, št. 96/00,
111/00, 66/01, 84/01 in 85/02) nadzorni svet
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada objavlja javni razpis za delovno
mesto
direktorja/direktorice.
1. Pogoji za delovno mesto:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let vodstvenih izkušenj na
področju poslovanja ali ﬁlmske dejavnosti,
– poznavanje področja dela sklada,
– sposobnost za organizacijo in vodenje
dela,
– aktivno znanje angleščine in še najmanj enega svetovnega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot 3
mesece.
2. Zahtevana dokazila:
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS, ali nostriﬁcirana tuja diploma),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazila, iz katerih so razvidna znanja in sposobnosti iz druge, tretje
in četrte alinee 1. točke,
– potrdilo o pridobitvi aktivnega znanja
angleškega in še najmanj enega svetovnega
jezika,
– potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora več kot
tri mesece, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše od 3 mesecev.

Kandidat/ka mora priložiti vlogi tudi predlog programa razvoja oziroma dela sklada,
ki naj obsega največ 12.000 tipkarskih znakov.
Delovno razmerje bo sklenjeno za obdobje mandatne dobe, ki traja štiri leta. Predvideni nastop opravljanja dela je prvi februar
2005.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in s predlogom programa
razvoja oziroma dela sklada kandidati in
kandidatke pošljejo s priporočeno pošto najpozneje do torka, 7. 12. 2004, na naslov:
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, s
pripisom: »Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico sklada«.
Kandidati in kandidatke bodo o izbiri
obveščeni v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa.
Filmski sklad RS – javni sklad
Št. 112-28/2004/1-0023048 Ob-31463/04
Ministrstvo za promet na podlagi 56.
člena in prvega odstavka 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02 in 110/02 – ZDT-B) ter v skladu z 20.
in 22. členom Uredbe o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04), objavlja prosto
delovno mesto
višji svetovalec v direktoratu za
pomorstvo (šifra delovnega mesta 96).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II
in višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu višji svetovalec
III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske, pravne, upravne, prometne ali druge
ustrezne smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče);
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– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati izobrazbo smer pomorstvo in promet, z izkušnjami s področja
transporta oziroma logistike ter s sposobnostjo ustnega in pisnega komuniciranja v
angleškem jeziku.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj MZP,
ne
odpiraj
–
sklic
na
številko
112-28/2004/1-0023048«. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave tega javnega natečaja. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Ob-31475/04
Skupna občinska uprava »Medobčinska
inšpekcijska služba« Občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec in
Borovnica, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
komunalno-cestnega inšpektorja,
ki se lahko izvaja v nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I za
dela na področju inšpekcijskega nadzorstva
nad občinskimi predpisi občin ustanoviteljic.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na
področju nizkih gradenj,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje računalniških aplikacij,
– aktivno znanje enega tujega jezika.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, mora izpit
opraviti v roku enega leta od dneva imenovanja v naziv.
Posebnosti delovnega mesta:
– delo v popoldanskem času ter med
vikendi,

Št.

– terensko delo.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 52/02).
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za inšpektorja.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s štirimesečnim
poskusnim delom. Pisno vlogo z vsemi
dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo najkasneje do 4. 12. 2004, na naslov: Medobčinska inšpekcijska služba, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika s pripisom »Javni natečaj –
komunalno-cestni inšpektor«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Nevi Šibenik, na tel. 01/755-54-15.
Skupna občinska uprava
»Medobčinska inšpekcijska služba«
Občin Vrhnika, Logatec, Brezovica,
Dobrova-Polhov Gradec in Borovnica
Ob-31476/04
Na podlagi 6. člena Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcijska služba« (Ur. l. RS, št.
117/04), skupna občinska uprava »Medobčinska inšpekcijska služba« Občin Vrhnika,
Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec in Borovnica, objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto
vodja inšpekcijske službe,
ki se lahko izvaja v nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I za
vodenje medobčinske inšpekcijske službe.
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje računalniških aplikacij,
– funkcionalno znanje vodenja,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje enega tujega jezika.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, mora izpit
opraviti v roku enega leta od dneva imenovanja v naziv.
Posebnosti delovnega mesta:
– delo v popoldanskem času ter med
vikendi,
– terensko delo.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 52/02).
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,
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– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za inšpektorja.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s štirimesečnim
poskusnim delom. Pisno vlogo z vsemi
dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo najkasneje do 4. 12. 2004, na naslov: Skupna
občinska uprava »Medobčinska inšpekcijska služba« Občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec in Borovnica,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika s pripisom
»Javni natečaj – Vodja inšpekcijske
službe«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Nevi Šibenik, na tel. 01/755-54-15.
Skupna občinska uprava
»Medobčinska inšpekcijska služba«
Občin Vrhnika, Logatec, Brezovica,
Dobrova-Polhov Gradec in Borovnica
Št. 1-102-03-8/2004

Ob-31480/04

Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s sprvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT in
2/04 – ZDSS) župan Občine Ribnica objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravljanje državnega izpita iz javne uprave.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, mora
kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora univerzitetni diplomirani inženir krajinske arhitekture (VII),
– aktivno mora obladati uradni jezik,
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– poznavanje dela z računalnikom (delo
s preglednicami in bazami),
– pasivno znanje nemškega in angleškega jezika in
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome, potrdila o državljanstvu ter fotokopijo vozniškega izpita,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča,
da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal določen čas 10 mesecev. Delal bo na Občini
Ribnica, Gorenjska cesta 3 oziroma na
območju občine Ribnica, s polnim delovnim
časom. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem območja Občine Ribnica ter posebnosti tega območja.
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Ponudbe z dokazili pošljite v 8 dneh od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije na naslov:
Občina Ribnica, Urad župana, Gorenjska
cesta 3, Ribnica. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave. O izbiri bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani. Po dokončnosti
odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom
sklenjena pogodba o zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nevenka Turk Kraljič
na tel. 01/837-20-03.
Občina Ribnica

Druge objave
Št. 5805-6/2004-1
Ob-31250/04
Na podlagi 87.d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04
– prečiščeno besedilo in 80/04) minister za
zdravje
obvešča,
da se je z dnem 11. 11. 2004 pričel
postopek za podelitev javnega pooblastila in
za oddajo storitev iz javnega pooblastila za
naslednje zdravstvene dejavnosti:
Zdravstvena dejavnost

– zdravstveno nego
– ﬁzioterapijo
– lekarniško dejavnost
– delovno terapijo
– klinično psihologijo
– laboratorijsko medicino
– ortotiko in protetiko

Št. sklepa

005-10/2004-2;
005-11/2004-2,
005-16/2004-2;
005-12/2004-2;
005-13/2004-2;
005-14/2004-2;
005-15/2004-2;
005-17/2004-2.

V okviru javnega pooblastila bodo
oddane v sklopih naslednje storitve:
1. vodenje registra izvajalcev zdravstvene
dejavnosti; 2. vodenje registra za zasebne
izvajalce, izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz
registra; 3. izvajanje strokovnega nadzora s
svetovanjem; 4. izdajanje, podaljševanje in
odvzem licence izvajalcem; 5. načrtovanje
specializacije in specialističnega izpita.
Postopek podelitve javnega pooblastila
in oddaje storitev iz javnega pooblastila se
izvede ob smiselni uporabi določil Zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04
prečiščeno besedilo), ki se nanašajo na
javni razpis, po postopku brez predhodne
objave z neposrednimi pogajanji.
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, od objave
do 30. 11. 2004 vsak delavnik od 8. do
13. ure.
Minister za zdravje
Ob-31324/04
Vse lastnike zemljišč na območju občine
Vojnik obveščamo, da je župan Občine Vojnik julija 2004 sprejel Program priprave
sprememb in dopolnitev prostorskega plana
Občine Vojnik (Strategija prostorskega razvoja Občine Vojnik – Prostorski red Občine
Vojnik) (Uradni list RS, št. 78/04).
Lastnike zemljišč, ki želijo, da se status
njihovih parcel spremeni iz kmetijskega v
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stavbno pozivamo, da do 15. januarja 2005
na Občino Vojnik naslovijo izpolnjeno vlogo,
ki jo je možno pridobiti v tajništvu Občine
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
Postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta bo zaključen predvidoma do
julija 2007.
Vlogi morate priložiti:
– zemljiško knjižni izpisek (dokument pridobite na Zemljiški knjigi v Celju – sodišče),
ali drugo dokazilo o lastništvu (overjena
kupoprodajna pogodba), ki ne smeta biti
starejša kot tri mesece,
– kopijo katastrskega načrta (dokument
pridobite na Geodetski upravi v Celju, Ulica
XIV. divizije 12, Celje), ki ne sme biti starejša
kot tri mesece.
Vse informacije v zvezi s spremembami
prostorskega akta dobite na Občini Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik ali na tel.
03/578-00-633.
Občina Vojnik
Ob-31046/04
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, na podlagi
sklepa nadzornega sveta in direktorja
družbe objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
Navedba prodajalca: Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: stanovanje v pritličju
stanovanjske stavbe na naslovu Rozmanova 63, Piran, v izmeri 29,42 m2.
Izhodiščna cena: izhodiščna cena stanovanja na podlagi cenitve z dne 1. 3. 2004,
znaša 6,000.000 SIT. V izhodiščno ceno ni
zajet davek na prodajo nepremičnin in bo
obračunan na končno prodajno ceno.
Stanovanje se prodaja po načelu videno
– kupljeno.
Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini
10% izhodiščne cene stanovanja. Kavcijo je
potrebno plačati na transakcijski račun Termoelektrarne Toplarne Ljubljana odprt pri
NLB št. 02924-0017425656 in obvezno
navesti namen nakazila: kavcija.
Plačana kavcija bo ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo kupnino, vračunana v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena
brez obresti v roku 8 dni po končanem
izboru za najugodnejšega ponudnika.
Pisna ponudba mora vsebovati naslednje:
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
– ponujeno ceno, ki mora biti višja od
izhodiščne cene,
– dokazilo o plačani kavciji.
Kolikor ponudnik želi, da pogodbo poleg
njega sklene še druga pogodbena stranka,
mora to navesti v ponudbi in zanj posredovati zahtevane podatke.
Prodajalec se bo o izboru najugodnejšega ponudnika odločil v roku 7 dni po
poteku roka za zbiranje ponudb. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalcu ni
potrebno obravnavati. Vsi ponudniki bodo o
izbiri pisno obveščeni najkasneje 7 dni po
odpiranju.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba najkasneje v roku 10 dni od prejema obvestila o izboru. Če se izbrani
ponudnik ne bo odzval na podpis pogodbe
v navedenem roku, bo Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana zadržala njegovo kavcijo
in podpisala pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Obravnavane bodo vse ponudbe, ki bodo
prispele najkasneje do 29. 11. 2004 do 12.
ure. Ponudba se lahko pošlje priporočeno
po pošti ali osebno odda v vložišču naročnika (soba št. 1) do 12. ure, najkasneje do
dne 29. 11. 2004. Ponudba mora biti oddana
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj –
ponudba za nakup stanovanja«.
Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
29. 11. 2004 ob 13. uri v sejni sobi upravne
zgradbe Termoelektrarne Toplarne Ljubljana.
Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Vse informacije v zvezi z dejanskim stanjem stanovanja in ogled stanovanja ponudniki dobijo oziroma dogovorijo s kontaktno
osebo na tel. 01/587-52-05. Prodajalec
obvešča potencialne ponudnike, da nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo,
originale pogodb si bodo lahko ogledali na
ogledu nepremičnine.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
Št. 382
Ob-31249/04
Labod konfekcija Novo mesto d.d.,
Seidlova cesta št. 35, Novo mesto po sklepu
nadzornega sveta družbe z dne 10. 11. 2004
objavlja
prodajo nepremičnin z zbiranjem pisnih
ponudb,
in sicer pod naslednjimi pogoji:
Predmet prodaje:
1. Predmet prodaje je del parcele št.
786/5 zelenica, poslovna stavba, pot, zelenica, zelenica, parkirišče, zelenica, garaža,
funkcionalni objekt, dvorišče, funkcionalni
objekt, funkcionalni objekt, zelenica in pot v
skupni izmeri 22.064 m2, (saj je del parcele
št. 786/5 k.o. Rogoznica v izmeri 1760 m2 že
prodan Republiki Sloveniji), ki je vpisana pri
vl. št. 627 k.o. Rogoznica z vsemi objekti, ki
se nahajajo na parceli št. 786/5 k.o. Rogoznica (zemljiška knjiga Okrajnega sodišča na
Ptuju), ki ima status zazidanega stavbnega
zemljišča.
2. Najnižja prodajna cena za v 1. točki
tega razpisa navedene nepremičnine je
1,800.000 evrov plačljiva v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila. V najnižji prodajni ceni
niso zajeti stroški davka na promet z nepremičninami oziroma davka na dodano vrednost, stroški notarske overitve kupoprodajne
pogodbe in stroški izvedbe kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi, kar vse je dolžan
poravnati kupec nepremičnine.
Navodila ponudnikom
3. Ponudniki morajo ponudbe oddati v
zaprti ovojnici, ki mora biti vidno označena z
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«, ponudbe pa morajo biti naslovljene na
Labod konfekcija Novo mesto d.d., Seidlova
cesta 35, Novo mesto.
4. Upoštevane bodo pravilne in pravočasne ponudbe, ki bodo oddane v roku 8 dni
po dnevu objave tega razpisa, priporočeno
na pošti.
5. Ponudba mora vsebovati točno ﬁrmo
in sedež ponudnika oziroma ime, priimek in
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naslov stalnega prebivališča ponudnika,
davčno številko ponudnika, matično številko
pravne osebe ali EMŠO ﬁzične osebe, ponujeno kupnino, ki ne sme biti nižja od kupnine
navedene v objavi, s pogoji plačila le-te,
potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, dokazilo o plačani varščini, številko
transakcijskega računa za vračilo varščine.
6. Merilo za izbiro je najvišja ponujena
kupnina.
7. Na razpisu lahko sodelujejo osebe, ki
plačajo varščino v višini 10% najnižje prodajne cene na transakcijski račun Labod
konfekcije Novo mesto d.d. številka
02970-0011198330, ki je odprt pri NLB d.d..
Dokazilo o plačilu varščine mora biti priloženo ponudbi. Varščina se ne obrestuje.
Varščina bo izbranemu ponudniku brez
obrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo v roku 5 delovnih dni po opravljenem izboru vrnjena.
8. Premoženje v last in posest kupca
preide po plačilu celotne kupnine.
9. Prodaja se opravi po sistemu »videno
– kupljeno«, kar pomeni, da prodajalec ne
daje nikakršnih jamstev in garancij za prodano premoženje.
10. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 5 delovnih dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Izbrani ponudnik mora v roku 30 dni
od dneva odpiranja ponudb skleniti kupoprodajno pogodbo. Celotna kupnina pa
mora biti poravnana najkasneje v roku 15
dni od sklenitve pogodbe. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe, kar pomeni, da je pogodba
v primeru zamude s plačilom razdrta po
določilih Obligacijskega zakonika. Kolikor
kupec ne sklene pogodbe v postavljenem
roku ali ne plača kupnine v postavljenem
roku, varščina zapade v korist prodajalca,
postane skesnina in je prodajalec kupcu ne
vrača.
Izbor kupca
12. Javno odpiranje pisnih ponudb bo
dne 3. 12. 2004 ob 10. uri v sejni sobi Labod
konfekcije Novo mesto d.d., Seidlova cesta
35, Novo mesto.
13. Pri izboru bodo upoštevane le
popolne in pravočasne ponudbe, torej
ponudbe, ki bodo vsebovale vse s to objavo
zahtevane podatke in dokumente.
14. Labod konfekcija Novo mesto d.d. na
osnovi te objave ni dolžna niti ni zavezana
skleniti kupoprodajne pogodbe s katerimkoli
ponudnikom.
15. Vsa druga določila, pomembna za
odnose med kupcem in prodajalcem bodo
zajeta v kupoprodajni pogodbi.
Končna določila
16. Zainteresirani kupci lahko dobijo
dodatne informacije o predmetu prodaje v
družbi Labod konfekcija Novo mesto d.d.,
Seidlova cesta 35, Novo mesto, pri Antonu
Redku, tel. 07/391-74-26.
17. Ogled nepremičnin je mogoč po
predhodnem dogovoru.
Labod konfekcija Novo mesto d.d.
Št. 144/04
Ob-31044/04
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 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
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RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Ormož z dne 8. 11. 2004, Občina
Ormož objavlja

Ormož, pri Mateji Zemljak, tel. 741-53-09.
Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož

javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje:
– stanovanje št. 1 v pritličju stanovanjskega bloka v Ivanjkovcih 4/a, na parc. št.
262/2 k.o. Ivanjkovci, v skupni izmeri
87,01 m2. Stanovanje je obremenjeno z
najemnim razmerjem. Izhodiščna vrednost
je 7,160.923 SIT, ki je določena na podlagi
cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
III. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek na promet nepremičnin bremeni
kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za ﬁzične osebe oziroma
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun
prodajalca:
Občina
Ormož,
01287-0100018046, sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
vrnjena v roku 8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v
roku 8 dni po odpiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne
plača celotne kupnine, varščina zapade v
korist Občine Ormož in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
VI. Pri nakupu ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico dosedanji najemnik stanovanja.
VII. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 8. 12. 2004, do
12. ure, na naslov Občina Ormož, Ptujska c.
6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti pod
naslovom občine vidno navedeno »Ponudba
za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačilu varščine.
VIII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetih prodaje na Občini Ormož, Ptujska cesta 6,

Št. 93/04
Ob-31254/04
Mestna občina Maribor, ki jo na podlagi
javnega pooblastila, zastopa Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor in Zveza
mariborskih športnih društev Branik, Mladinska ul. 29, 2000 Maribor, ki jo na podlagi
pooblastila za pripravo in izvedbo javnega
zbiranja ponudb, zastopa Javno podjetje za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
objavljata
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
gradnjo podzemne garažne hiše Ljudski
vrt – 1. faza
1. Namen javnega zbiranja ponudb: pridobitev strateškega investitorja oziroma
imetnika stavbne pravice za gradnjo podzemne garaže Ljudski vrt.
2. Pravna podlaga:
– Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št.
87/02),
– Zakon o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
– Uredba o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03),
– Sklep 13. redne seje Mestnega sveta
Mestne občine Maribor, z dne 5. 2. 2004.
3. Predmet ustanovitve stavbne pravice
so naslednje nepremičnine: parc. št. 1362 v
izmeri 17550 m2, parc. št. 1360 v skupni
izmeri 145 m2, parc. št. 1361 v izmeri 63 m2
vse prip. vl. št. 1778 k.o. Koroška vrata, v
solastnini Mestne občine Maribor v deležu
do 90/100 od celote in Zveze mariborskih
športnih društev Branik v deležu 10/100 od
celote in nepremičnine, parc. št. 1364 stavbišče v izmeri 20 m2, parc. št. 1365 stavbišče v izmeri 17 m2, parc. št. 1366 stavbišče v izmeri 20 m2 in parc. št. 1367
stavbišče v izmeri 551 m2, dvorišče v izmeri
34 m2, ki so v lasti Zveze mariborskih športnih društev Branik.
Navedene nepremičnine ležijo v kareju
med Mladinsko, Strossmayerjevo, Gregorčičevo ulico in nogometnim stadionom, kar je
del širšega območja, za katerega je sprejet
»Odlok o ureditvenem načrtu športno-rekreacijskega območja – Ljudski vrt«, (MUV št.
23/97) ter spremembe in dopolnitve le-tega,
(MUV št. 25/02 in 24/04).
Pod zgoraj navedenimi nepremičninami
je predvidena gradnja podzemne garaže v
dveh etažah. V vsaki etaži je ca. 470 parkirnih mest.
Ocenjena izhodiščna vrednost nadomestila za stavbno pravico je 112 EUR/m2 zemljišča in 20% DDV. Komunalni prispevek je
30,20 EUR/m2, kar za 18.400 m2 zemljišča
znaša skupaj 3,139.040 EUR bruto.
Na zemljiščih parc. št. 1360, parc. št.
1361, parc. št 1364, parc. št 1365, parc. št.
1366 in parc. št 1367 so zgrajeni objekti, ki
so v skladu z ureditvenim načrtom predvideni za rušenje. Za navedene objekte bo
moral bodoči imetnik stavbne pravice plačati
odškodnino v skupni vrednosti 326.614
EUR, kar je podrobneje razvidno iz razpisne
dokumentacije.
Ponudnik bo moral po izgradnji podzemne
garažne hiše usposobiti pomožno nogometno
igrišče namenjeno za vadbo, kar je pooblaščeni ocenjevalec ocenil na 525.100 EUR.
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Nadalje ponudnika bremeni ﬁnanciranje
izvedbe krožišča Krekova – Strossmayerjeva ulica, ki je predvidena zaradi prometne
ureditve uvoza v podzemno garažo.
Ponudnika bremenijo vsi stroški in takse
v zvezi s pridobitvijo projektne, upravne ter
tehnične dokumentacije, ki so vezani na
izgradnjo podzemne garaže, komunalnih
priključkov in krožišča.
4. Informacije in razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko informacije in razpisno
dokumentacijo dobijo oziroma osebno prevzamejo na sedežu Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Grajska
ul. 7, Maribor, vsak delovni dan med 8. in 12.
uro ali na ta naslov pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije.
Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko ponudnik pošlje po pošti, ali
po faksu 02/220-14-27.
5. Oblika in pogoji pod katerimi mora
ponudnik predložiti ponudbo
Ponudniki morajo svoje ponudbe oddati
na podlagi pogojev te javne objave zbiranja
ponudb in razpisne dokumentacije.
V prvi fazi bodo ponudniki predložili
neobvezujoče ponudbe.
K predložitvi zavezujočih ponudb bodo
pozvani tisti ponudniki, katerih ponudbe
bodo ustrezale razpisnim kriterijem in za
katere bo komisija, (citirana v točki 8), ocenila, da so njihove ponudbe primerne.
6. Rok za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe oddati, v
zapečateni ovojnici, najkasneje do 17. 12.
2004 do 12. ure na naslov: Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
Grajska ulica 7, 2000 Maribor, z vidno
oznako »Ne odpiraj – Ponudba” in z navedbo
»Stavbna pravice za gradnjo podzemne
garaže Ljudski vrt«. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku
oziroma pošiljatelju.
7. Merilo za izbor: v drugi fazi postopka
bo merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika najvišje ponujeno nadomestilo za
stavbno pravico.
8. Drugi pogoji
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje
stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe
postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli
ustavi. Ponudnik nima pravice do povračila
stroškov.
Kolikor bo citirana komisija ocenila, da bi
za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med
ponudniki opravila pogajanja.
Lastnika nepremičnin nista obvezana
skleniti pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem.
Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo pri kontaktni osebi razpisovalca:
(Irena Železnik, prav.), tudi po tel.
02/220-14-22.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-31308/04
Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja št. 1, 5000 Nova Gorica,
objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) in sklepa Mestnega
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sveta Mestne občine Nova Gorica št.
465-02-54/2004 z dne 21. 10. 2004
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Mestne občine Nova Gorica
1. Predmet javnega razpisa je zemljišče
parc. št. 671/2 neplodno v izmeri 4.142 m2,
vpisane v vl. št. 1127 k.o. Nova Gorica. Izhodiščna cena zemljišča je 252,225.000 SIT. V
izhodiščni ceni ni zajet DDV.
2. V izhodiščni ceni ni zajet strošek
komunalnega prispevka, ki ga je dolžan graditelj plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.
3. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe. Pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni. Fizične osebe pa
morajo predložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Tuja pravna ali ﬁzična oseba mora
zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti
enolično identiﬁkacijsko številko oziroma
EMŠO.
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
10% izhodiščne cene. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
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 ozirama v sobo št. 38/I stavbe Mestne občine
Nova Gorica najkasneje do ponedeljka
20. 12. 2004 do 12. ure v zaprti kuverti z
oznako: »Javni razpis – zemljišče v Novi
Gorici – Ne odpiraj« in naslovom ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, se
bodo štele za neveljavne. Javnega odpiranja ponudb ne bo.
7. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena ob upoštevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.
8. Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico da ne izbere nobenega od
ponudnikov.
9. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 30 dni po
prejemu obvestila o izboru. Kupec mora
poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu
pogodbe. V primeru da izbrani ponudnik ne
sklene pogodbo v roku, se mu vplačana
varščina ne vrne.
10. Davek na dodano vrednost v višini
20%, druge dajatve in vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po oddaji ponudb.
12. Izbrani ponudnik mora zgraditi objekt
v roku treh let od podpisa pogodbe, sicer se
sklenjena kupoprodajna pogodba razveljavi.
Kupcu se vrne že plačana kupnina brez
obresti.
13. 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.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-31310/04
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), 101. člena Statuta
Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Cerknica,
št. 72 – 5/16Z – 90/99 z dne 4. 11. 1999,
Občina Cerknica s sedežem v Cerknici, C.
4. maja 53, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
v Leskovcu pri Krškem
1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče
v Leskovcu, Gasilska pot 2a, Občina Krško,
in sicer:
– zemljišče parc. št. 778/4 v izmeri
144 m2 in
– zemljišče parc. št. 778/3 v izmeri
281 m2 obe k.o. Leskovec, vl. št. 411.
V naravi predmetni zemljišči predstavljata stanovanjsko hišo v izmeri 61,95 m2
neto stanovanjske površine, garažo v izmeri
15,50 m2 in gospodarski objekt v izmeri
10,12 m2 s funkcionalnim zemljiščem.
2. Cena zemljišča, ki je predmet prodaje
znaša 2,631.628 SIT. V ceni ni vključen 20%
DDV.
3. Ceno stavbnega zemljišča je kupecizbrani ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po
sklenitvi pogodbe oziroma izstavitve
računa.
4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 10 dni po odločitvi
komisije o izboru najugodnejšega ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik v tem
roku ne sklene pogodbe, prodajalec zadrži
varščino.
5. Stroški, ki nastanejo v zvezi s pogodbo
in stroške izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo plača izbrani ponudnik-kupec.
6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
ﬁzične osebe – državljani Republike Slovenije in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji.
7. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena cena. Kupec je dolžan
poleg kupnine plačati še 20% DDV na ponujeno ceno.
8. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 6. 12. 2004 do 11. ure na naslov:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, z oznako »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – Hiša v Leskovcu«. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
9. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od ponujene cene zemljišča t.j. 263.163
SIT na račun Občine Cerknica, št.
01213-0100002563 UJP Postojna. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil v 8 dneh po odločitvi komisije o izboru najugodnejšega ponudnika,
izbranemu ponudniku pa jo bo vračunal v
kupnino,
– za ﬁzične osebe – fotokopijo osebnega
dokumenta,
– za pravne osebe – izpisek iz sodnega
registra iz katerega je razvidno, da imajo
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sedež v Republiki Sloveniji in ne sme biti
starejši od 30 dni,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
cene navedene v tem razpisu.
10. Odpiranje ponudb je javno in bo v
sejni sobi Občine Cerknica, C. 4. maja 53, I.
nadstropje, v ponedeljek, 6. 12. 2004 ob 12.
uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v
primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala
posebna komisija imenovana s strani

Št.

župana Občine Cerknica in vse ponudnike
obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v osmih dneh od dneva
javnega odpiranja ponudb.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo enake
ali višje od cene navedene v tem razpisu.
Kot najugodnejša bo štela cenovno najvišja pisna ponudba. V primeru enakih vrednosti (cene) pa bo imel prednost ponudnik,
ki bo ponudil krajši plačilni rok.
11. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o

124 / 19. 11. 2004 /

Stran

7953

prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
12. Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno. Po izvršeni prodaji se
morebitnih pripomb kupca ne bo upoštevalo.
13. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Cerknica, tel. 01/709-06-16 ali 01/709-06-10,
kontaktna oseba: Olga Smodila.
Občina Cerknica

Št. 465-02-44/2004
Ob-31464/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02)
in 29., 45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-92-90, faks 07/393-92-82.
Predmet prodaje: nepremičnine na območju ZN Otočec, navedene v tabeli:
št.,
Zap. Parc.
vse k.o.
št.
Šentpeter
1
160/153
2
160/155
3
160/156
4
160/157
5
160/158
6
160/160
7
160/161
8
160/162
9
160/163
10
160/164
11
160/165
12
160/166
13
160/167
14
160/150
15
160/215*
16
160/216*
17
160/217*
18
160/218*
19
160/219*
20
160/220*
21
160/222*
160/241*
160/241*
22
160/240*
23
160/240*
24
160/223*
160/227*
160/238*
160/238*
25
160/224*
160/237*
26
160/225*
27
160/226*
28
160/228*
160/228*
160/228*
160/239*
160/239*
29
160/236*

Vrsta rabe
travnik 5
travnik 5
travnik 5
travnik 5
travnik 5
pašnik 4
pašnik 4
pašnik4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
njiva 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
zelenica
pašnik 4
zelenica
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
zelenica
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
zelenica
zelenica
pašnik 4
zelenica

m2

Namen gradnje

Lokacija

Cena zemljišča

Komunalni
prispevek

Izhodiščna cena

596
907
768
758
831
766
692
711
367
341
767
927
1174
620
832
347
360
702
723
730
308
276
111
19
205
364
6
452
90
394
3
367
755
45
52
343
234
15
241

trgov.- gost.
stan.-posl.
stan.-posl.
stan.-posl.
stan.-posl.
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski obj. – dvojček
stanovanjski obj. – dvojček
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stan.-posl.
stanovanjski
stanovanjski obj. – dvojček
stanovanjski obj. – dvojček
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski

paviljon
T1/T2
T3/T4
T5/T6
T7/T8
117
116
115
114
113
112
92
91
7a
106
107
108
109
110
111
105

4,283.157,75
5,312.667,62
4,498.488,13
4,439.914,06
4,867.504,73
4,722.919,28
4,266.658,15
4,383.806,28
2,262.808,58
2,102.500,62
4,729.084,97
5,715.595,52
7,238.521,19
3,822.728,40
5,129.854,88
2,139.494,76
2,219.648,75
4,328.315,06
4,457.794,57
4,500.954,40
2,088.936,10
1,871.903,78
752.830,87
82.850,61
893.914,47
2,132.095,94
35.144,44
2,647.547,70
527.166,58
2,307.818,13
17.572,22
2,149.668,15
4,422.341,84
305.201,70
352.677,52
2,326.315,20
1,587.048,85
101.721,28
1,050.894,57

6,650.722,28
10,121.149,51
8,570.058,24
8,458.468,94
9,273.070,83
5,260.083,70
4,751.929,40
4,882.401,45
2,520.170,65
2,341.629,95
5,266.950,65
4,564.170,93
4,188.929,46
6,918.536,60
5,713.302,40
2,382.831,65
2,472.102,00
4,820.598,90
4,964.804,85
5,012.873,50
2,115.020,60
1,895.278,20
762.231,45
2.276,01
24.556,95
2,499.569,80
41.201,70
3,103.861,40
618.025,50
2,705.578,30
20.600,85
2,520.170,65
5,184.547,25
309.012,75
357.081,40
2,355.363,85
1,606.866,30
103.004,25
28.869,39

10,933.880,03
15,433.817,13
13,068.546,37
12,898.383,00
14,140.575,56
9,983.002,98
9,018.587,55
9,266.207,73
4,782.979,23
4,444.130,57
9,996.035,62
10,279.766,45
11,427.450,65
10,741.265,00
10,843.157,28
4,522.326,41
4,691.750,75
9,148.913,96
9,422.599,42
9,513.827,90
9,486.201,00

zaokrožitev lokacije 105
zaokrožitev lokacije 105
stanovanjski

104

stanovanjski obj. – dvojček

103

stanovanjski obj. – dvojček
stanovanjski
stanovanjski

102
101
132

zaokrožitev lokacije 132

85.126,62
918.471,42
11,604.613,06

5,051.569,50
4,669.838,80
9,606.889,09
9,404.293,10

1,079.763,96
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št.,
Zap. Parc.
vse k.o.
št.
Šentpeter
30
160/229*
160/229*
31
160/232*
32
160/230*
33
160/231*
34
**
35
**
36
**
37
**
38
**
39
**
40
**
41
**

Št.
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Vrsta rabe
pašnik 4
zelenica
pašnik 4
pašnik 4
pašnik 4
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m2

Namen gradnje

Lokacija

Cena zemljišča

Komunalni
prispevek

Izhodiščna cena

572
5
297
569
244
800
689
694
680
916
733
774
717

stanovanjski

131

3,879.452,76
33.911,30
1,295.085,84
3,859.105,98
1,063.976,24
4,685.928,00
4,035.755,49
4,065.042,54
3,983.038,80
5,365.387,56
4,293.481,53
4,533.635,34
4,199.762,97

3,927.895,40
34.334,75
35.577,63
3,907.294,55
29.228,76
5,493.560,00
4,731.335,44
4,765.663,30
4,669.526,00
6,290.126,20
5,033.474,35
5,315.019,30
4,923.603,15

7,875.594,21

zaokrožitev lokacije 131
stanovanjski
zaokrožitev lokacije 130
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski
stanovanjski

130
123
124
125
126
127
128
129
133

1,330.663,47
7,766.400,53
1,093.205,00
10,179.488,00
8,767.090,93
8,830.705,84
8,652.564,80
11,655.513,76
9,326.955,88
9,848.654,64
9,123.366,12

* parcelacija zemljišč 160/134, 160/135, 160/137 in 160/159, vse k.o. Šentpeter že izvedena, odločbe o parcelaciji še niso izdane, zato
bo potrebno sklepati aneks k osnovni pogodbi
** parcelacija zemljišč 160/210 se še izvaja na terenu, zato so površine lokacij povzete iz zazidalnega načrta Poračun vrednosti zemljišč
in komunalnega prispevka glede na končne izmere bosta predmet aneksa k osnovni pogodbi.
Nepremičnine se nahajajo na območju,
ki se ureja z Odlokom o spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta Otočec, ZN-4351
(Uradni list RS, št. 11/96), s katerim je omogočena gradnja stanovanjskih, stanovanjsko-poslovnih objektov in trgovsko-gostinskega objekta. Pogoji za posege v prostor
so navedeni v lokacijskih informacijah, izdanih za vsako lokacijo posebej in so na vpogled pri občinskem organu.
3. Izhodiščna cena nepremičnin iz tabele
je sestavljena iz:
a) cene zemljišča na podlagi cenitve z
dne 6. 11. 2004
b) komunalnega prispevka, ki na podlagi
programa opremljanja stavbnih zemljišč za
območje ZN Otočec in revalorizacije (september 2004) znaša:
– za stanovanjsko gradnjo 6.866,95
SIT/m2,
– za stanovanjsko-poslovno gradnjo
11.158,93 SIT/m2.
V okviru komunalnega prispevka so s
programom opremljanja zajeti stroški izdelave zazidalnega načrta, geodetskega
posnetka, programa opremljanja, stroški
parcelacije, priprave zemljišča, odškodnin in
odkupa zemljišč ter ocena izgradnje cestnega, vodovodnega, kanalizacijskega, električnega omrežja, javne razsvetljave in
pešpoti. Končni znesek komunalnega prispevka bo znan po zaključeni izgradnji in bo
predmet poračuna. Infrastrukturno omrežje
je večinoma izgrajeno, razen pešpoti,
zaključne plasti asfalta in določene infrastrukture, potrebne za lokacije, ki niso predmet razpisa. Poleg tega ni izvedena tudi
dostopna cesta za trgovsko poslovne lokacije na vstopu v zazidalni načrt, ker se za
odkup navedenih lokacij lahko odloči le en
investitor in se z njim lahko o tem naknadno
dogovori.
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo mesto,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v ZN Otočec«.
Rok za oddajo ponudb je vključno petnajsti dan po objavi. Kolikor na podlagi
objavljenega javnega zbiranja ponudb
občina ne bo prodala predmetnih nepremič-

nin, zainteresirani ponudniki lahko oddajo
ponudbo za nakup navedenih nepremičnin
v skladu z določili predmetnega javnega zbiranja ponudb do vključno vsakega 15. v
mesecu (in sicer prvi naslednji rok je 15. 1.
2005, zadnji rok pa 15. 4. 2005).
Informacije o še razpoložljivih lokacijah
bodo interesentom na razpolago na oglasnih deskah Mestne občine Novo mesto in na
tel. 393-92-92, 393-92-93 in 393-92-90.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
št. 01285-0100015234, obvezno navesti
namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz sodnega registra Davčne uprave RS,
ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene v tabeli,
– dokazilo o plačani kavciji
– datum plačila komunalnega prispevka
oziroma ali je ponudnik pripravljen plačati
komunalni prispevek pred 1. 12. 2005 in
točen datum kdaj.
8. V primeru, da je ponudnik zainteresiran za več nepremičnin, mora predložiti
ponudbo za vsako nepremičnino posebej.
Kolikor pa je zainteresiran za nakup ene
nepremičnine, mora v ponudbi jasno navesti, za katero lokacijo oddaja ponudbo in ali
se v primeru, da za to lokacijo ne bo izbran

kot najugodnejši ponudnik, njegova ponudba
lahko obravnava tudi kot ponudba za nakup
drugih lokacij (ki jih je dolžan navesti skupaj
s ponudbeno ceno za konkretno lokacijo) in
po kakšnem vrstnem redu.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani
ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, Mestna občina Novo mesto zadrži njegovo kavcijo in podpiše pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
10. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer, da
bo:
– nosil rizik pridobitve gradbenega dovoljenja,
– sam pridobil tehnično dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za posege na nepremičnini, ki je predmet te pogodbe,
– zgradil objekt s priključki na komunalne
naprave in izvedel zunanjo ureditev – vse v
skladu z gradbenim dovoljenjem,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,
– zgradil in ﬁnanciral vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– dovolil prekope nepremičnine zaradi
izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega oziroma novega infrastrukturnega
omrežja,
– nosil vse stroške odprave poškodb,
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– odpeljal odvečni izkopani material pri
izgradnji objektov v za to urejeno deponijo v
skladu s predhodnim soglasjem lastnika
zemljišča, v nasprotnem primeru pa nosil
stroške odstranitve deponiranega materiala
na zahtevo lastnika zemljišča,
– ne bo uporabljal ostalih zemljišč v
sklopu zazidalnega načrta brez soglasja
lastnika zemljišča,
– plačal davek na dodano vrednost za
ceno zemljišča,
– plačal stroške notarja za overitev
pogodbe ali za overitev zemljiškoknjižnega
dovolila in nosil stroške izvedbe pogodbe v
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Zemljiški knjigi, kolikor želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, to navedel v prijavi in za njo posredoval zahtevane podatke, sklenil aneks k
osnovni pogodbi po izdaji odločb o parcelaciji (samo za lokacije, označene z *),
– sklenil aneks k osnovni pogodbi zaradi
še neizvedene parcelacije, poračuna vrednosti zemljišč in komunalnega prispevka po
izdani odločbi o parcelaciji (samo za lokacije, označene z **),
– sklenil aneks k osnovni pogodbi zaradi
poračuna komunalnega prispevka.
11. Kupnina in rok plačila kupnine: kupnina za zemljišče se mora plačati v 8 dneh
od podpisa prodajne pogodbe.
Komunalni prispevek in rok plačila:
komunalni prispevek se lahko plača najkasneje do 1. 12. 2005, pri čemer se znesek ob
plačilu ustrezno revalorizira z indeksom rasti
cen za življenjske potrebščine.
12. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponudbena cena in
najkrajši rok plačila komunalnega prispevka
(plačilo pred 1. 12. 2005). O najugodnejšem
ponudniku bo odločal župan Mestne občine
Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek
za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki bo po zaključku
postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da komisija
oceni, da zgolj na podlagi opredeljenih kriterijev izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči
ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko
pozove vse ponudnike, da ponudbo še
dopolnijo v posameznih elementih. Komisija
lahko zato, da bi dosegli čim boljše pogoje
razpolaganja, pozove ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali z njimi opravi pogajanja.
13. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo
na Mestni občini Novo mesto, Oddelek za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktni osebi Tatjana Kužnik, tel. 07/393-92-93 in
Nataša Murgelj, tel. 07/393-92-92.
14. Mestna občina Novo mesto lahko
postopek prodaje nepremičnin ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrne plačane kavcije.
15. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
Mestna občina Novo mesto
Št. 465-12-1/2003
Ob-31467/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: Nepremičnina parc.
št. 587/15, travnik 2, v izmeri 1629 m2, k.o.
Bršljin.
3. Nepremičnina se nahaja na območju,
ki se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu
za obrtno industrijsko cono Livada (Uradni
list RS, št. 70/99).
Namembnost navedenega zemljišča in
pogoji za posege v prostor so navedeni in
razvidni iz lokacijske informacije št.

Št.

350-06-660/2004 z dne 23. 3. 2004, ki je na
vpogled pri občinskem organu.
4. Izhodiščna cena: Izhodiščna cena
nepremičnine parc. št. 587/15, travnik 2, v
izmeri 1629 m2, k.o. Bršljin, na podlagi
cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke na dan 7. 9. 2004 znaša
15,297.547,78 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet
davek na dodano vrednost.
5. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun pri EZR Mestne občine Novo mesto pri
UJP, št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št.
3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
sklenjeni pogodbi z izbranim najugodnejšim
ponudnikom.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega
računa,
podpisnika
pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
8. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanjo
posredovati zahtevane podatke.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani
ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Mestna občina Novo mesto
zadržala njegovo kavcijo in sklenila pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
10. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer da
bo:
– pridobil tehnično dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za posege na zemljišče
in objekt s priključki na komunalne naprave
in zunanjo ureditev v skladu z določili Odloka
o ureditvenem načrtu Livada,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev objekta na že
zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,
– zgradil in ﬁnanciral vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– zagotovil sorazmerni del sredstev za
rekonstrukcijo in izgradnjo skupnega infrastrukturnega omrežja v skladu z ureditvenim
načrtom Livada, izdelanimi projekti in prido-
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bljenim gradbenim dovoljenjem s strani
Mestne občine Novo mesto. S tem namenom je dolžan skleniti ustrezne pogodbe s
pristojnimi podjetji in občino zaradi ureditve
odnosa v zvezi z odmero komunalnega prispevka. V nasprotnem primeru bo dolžan
komunalni prispevek poravnati na podlagi
izdane odločbe.
11. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponudbena cena. O
najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje
ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih
kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najboljšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da
ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem
postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
12. Rok za plačilo kupnine: Izbrani
ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške
notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
13. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo
na Mestni občini Novo mesto, Oddelku za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel. 07/393-92-93
ali na tel. 07/393-92-90 in 07/393-92-92.
14. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
15. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine – Livada«.
Rok za oddajo ponudb je 15. dan po tej
objavi.
Mestna občina Novo mesto
Št. 351-03-6/2001
Ob-31468/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: del nepremičnine
parc. št. 386, travnik 3, v izmeri 747 m2 in
del nepremičnine parc. št. 387, njiva 4, v
izmeri 897 m2, k.o. Kandija, ki sta na podlagi
parcelacije zemljišč označeni kot zemljišče
parc. št. 387/1, zelenica, v izmeri 1246 m2,
k.o. Kandija, zanj pa še ni izdane odločbe
pristojne Geodetske uprave.
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Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št.
LDSO-350-06-2101/2003, z dne 27. 11.
2003, ki je na vpogled pri občinskem
organu.
Del nepremičnine parc. št. 386, travnik 3,
v izmeri 747 m2 in del nepremičnine parc. št.
387, njiva 4, v izmeri 897 m2, k.o. Kandija,
tangirajo obstoječi komunalni vodi, in sicer:
električni vod, kanalizacija in tk omrežje.
3. Izhodiščna cena: Izhodiščna cena
dela nepremičnine parc. št. 386, travnik 3, v
izmeri 747 m2 in dela nepremičnine parc. št.
387, njiva 4, v izmeri 897 m2, k.o. Kandija
(po parcelaciji parc. št. 387/1, zelenica, v
izmeri 1246 m2, k.o. Kandija) na podlagi
cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke na dan 6. 11. 2004 znaša
14,231.172,03 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet
davek na dodano vrednost.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
5. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun pri EZR Mestne občine Novo mesto pri
UJP, št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št.
3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
sklenjeni pogodbi z izbranim najugodnejšim
ponudnikom.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega
računa,
podpisnika
pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– navesti ali je pripravljen zgraditi tudi
javno povezavo med Ulico Ilke Vaštetove in
Ulico Milana Majcna,
– dokazilo o plačani kavciji.
7. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanjo
posredovati zahtevane podatke.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani
ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Mestna občina Novo mesto
zadržala njegovo kavcijo in sklenila pogodbo
z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti, in sicer, da bo:
– nosil riziko pridobitve gradbenega
dovoljenja,
– sam pridobil tehnično dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za posege na nepremičnini,
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– zgradil objekt s priključki na komunalne
naprave in izvedel zunanjo ureditev – vse v
skladu z gradbenim dovoljenjem,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,
– plačal komunalni prispevek,
– dovolil prekope nepremičnine zaradi
izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega oziroma novega infrastrukturnega
omrežja,
– nosil vse stroške eventuelne prestavitve obstoječih komunalnih vodov,
– dovolil vpis služnosti na delu odkupljene nepremičnine, po katerem potekajo
infrastrukturni vodi, brez odškodnine,
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– nosil stroške ureditve novega »ekološkega otoka« namenjenega ločenemu zbiranju odpadkov, katerega lokacijo bo določila Komunala Novo mesto,
– plačal davek na dodano vrednost,
– plačal stroške notarja za overitev
pogodbe, kakor tudi za overitev zemljiškoknjižnega dovolila,
– po izdani odločbi s strani Geodetske
uprave o parcelaciji zemljišč sklenil aneks k
osnovni pogodbi in nositi vse pripadajoče
stroške.
10. Kriteriji, ki bodo upoštevani pri izbiri
najugodnejšega ponudnika:
– najvišja ponudbena cena,
– pripravljenost ﬁnanciranja izgradnje
stopnic, ki so predvidene kot povezava med
Ulico Ilke Vaštetove in Ulico Milana Majcna
in sicer po delu zemljišč parc. št. 386 in 387,
k.o. Kandija (po parcelaciji zemljišče parc.
št. 387/3, k.o. Kandija). Pri čemer je sočasno
s projektno dokumentacijo za gradnjo na
predmetnem zemljišču potrebno pridobiti
tudi projektno dokumentacijo in gradbeno
dovoljenje za gradnjo stopnic, ki so predvidena po zemljišču parc. št. 387/3, k.o. Kandija kot povezava med obstoječima ulicama
in ostanejo v lasti občine. Vlaganja v izgradnjo navedene javne povezave bodo predmet
ločene pogodbe sklenjene med občino in
izbranim kupcem pred izdajo dovoljenja za
gradnjo objekta na zemljišču, ki je predmet
prodaje.
O najugodnejšem ponudniku bo odločal
župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih
kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najboljšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da
ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem
postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Rok za plačilo kupnine: Izbrani
ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške
notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.

12. Vsa dodatna pojasnila o nepremični
in ostale informacije interesenti dobijo na
Mestni občini Novo mesto, Oddelku za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel. 07/393-92-93
ali na tel. 07/393-92-90 in 07/393-92-92.
13. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
14. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj –
ponudba za nakup nepremičnine – Kandija«.
Rok za oddajo ponudb je 15 dni po tej
objavi. Kolikor na podlagi objavljenega javnega zbiranja ponudb občina ne bo prodala
predmetnih nepremičnin, zainteresirani
ponudniki lahko oddajo ponudbo za nakup
navedenih nepremičnin v skladu z določili
predmetnega javnega zbiranja ponudb do
vključno vsakega 15. v mesecu (in sicer prvi
naslednji rok je 15. 1. 2005, drugi rok je
15. 2. 2005, tretji rok je 15. 3. 2005, četrti
rok je 15. 4. 2005).
Mestna občina Novo mesto
Št. 360-01-10/2003
Ob-31469/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: nepremičnine na
območju zazidalnega načrta Mrzla dolina,
predvidene za gradnjo večstanovanjskega
objekta z oznako J2, in sicer na delih zemljišč parc. št. 883/1, 884, 903/3 in 1310/3,
vse k.o. Šmihel pri Novem mestu, ki po izvedeni parcelaciji predstavljajo parc. št. 883/24
travnik v izmeri 325 m², 884/3 travnik v
izmeri 290 m², 884/7 travnik v izmeri 67 m²,
884/12 travnik v izmeri 2.196 m², 903/4 travnik v izmeri 1.795 m², 903/6 travnik v izmeri
282 m², 903/9 travnik v izmeri 1.576 m²,
903/13 zelenica v izmeri 165 m², dvorišče, v
izmeri 56 m2, 1310/5 pot v izmeri 132 m²,
1310/7 pot v izmeri 10 m² in 1310/9 pot v
izmeri 62 m², vse k.o. Šmihel pri Novem
mestu za katere pa še ni izdana odločba pristojnega geodetskega organa. Celotna
površina zemljišč, ki so predmet prodaje
znaša 6.956 m².
Namembnost navedenih zemljišč in
pogoji za posege v prostor so navedeni in
razvidni iz lokacijske informacije številka
350-06-1584/2003-1957 z dne 26. 9. 2003,
ki je na vpogled pri občinskemu organu.
Za pripravo in izgradnjo skupne javne
komunalne infrastrukture za bloke J2, L1 in
L2, ki so predvideni za izgradnjo na območju
ZN Mrzla dolina, je podjetje Arhitekton iz
Novega mesta meseca septembra 2003
izdelalo Izvleček iz zazidalnega načrta ZN
Mrzla dolina I. del Z-2/84, na podlagi katerega bo potrebno zagotoviti sredstva za
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izgradnjo skupnega javnega infrastrukturnega omrežja. Omenjeni izvleček je na vpogled pri občinskemu organu.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
nepremičnin na podlagi cenitve sodnega
cenilca in izvedenca gradbene stroke na
dan 5. 11. 2004 znaša 93,168.645 SIT. V
izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano
vrednost.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
5. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun pri EZR Mestne občine Novo mesto pri
UJP, št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št.
3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
sklenjeni pogodbi z izbranim najugodnejšim
ponudnikom.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega
računa,
podpisnika
pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
7. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanjo
posredovati zahtevane podatke.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani
ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Mestna občina Novo mesto
zadržala njegovo kavcijo in sklenila
pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
9. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti, in sicer, da bo:
– pred oziroma sočasno z izdelavo projektov (PGD, PZI) za izgradnjo objekta J2 z
zunanjo ureditvijo in navezavami na javno
infrastrukturno omrežje izdelati tudi ustrezno
projektno dokumentacijo za izgradnjo
skupne javne komunalne infrastrukture za
načrtovane objekt J2, L1 in L2 na podlagi
Izvlečka iz zazidalnega načrta ZN Mrzla
dolina I. del Z-2/84, ki ga je septembra 2003
izdelalo podjetje Arhitekton iz Novega
mesta. S projektom je potrebno opredeliti
tudi faze izgradnje skupne infrastrukture
glede na potrebe posameznih objektov J2,
L1 in L2;
– pred izdajo dovoljenja za gradnjo
objekta J2 z Mestno občino Novo mesto
skleniti pogodbo o ureditvi medsebojnih
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obveznosti pri izgradnji skupnega infrastrukturnega omrežja in plačilu komunalnega prispevka;
– v sodelovanju z Mestno občino Novo
mesto pridobiti dovoljenje za gradnjo skupnega infrastrukturnega omrežja in izbrati
najugodnejšega ponudnika za izvedbo dela
skupnega infrastrukturnega omrežja, ki je
potrebno za navezavo objekta J2;
– izvesti del skupnega javnega infrastrukturnega omrežja predvidenega v I. fazi,
potrebnega za objekt J2 in Mestni občini
Novo mesto predložiti vsa dokazila o vlaganjih v navedeno omrežje zaradi upoštevanja
investitorjevih vlaganj pri odmeri komunalnega prispevka in izdelavi programa opremljanja;
– nosil riziko pridobitve gradbenega
dovoljenja;
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk;
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte;
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali
novega javnega infrastrukturnega omrežja;
– nosil vse stroške eventuelnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov;
– nosil vse stroške odprave poškodb,
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju;
– po izdani odločbi geodetske uprave
sklenil aneks k sklenjeni najemni pogodbi in
nosil vse pripadajoče stroške.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponudbena cena. O
najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje
ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Novo mesto. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih
kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najboljšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da
ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem
postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Rok za plačilo kupnine: Izbrani
ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške
notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
12. Vsa dodatna pojasnila o nepremični
in ostale informacije interesenti dobijo na
Mestni občini Novo mesto, Oddelku za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba Aleš Kuretič, tel. 07/393-93-09 ali
na tel. 07/393-92-90.
13. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
14. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina
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Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine – Blok J2«.
15. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
tej objavi.
Mestna občina Novo mesto
Št. 350-05-8/2001
Ob-31470/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje sta naslednji nepremičnini:
A) parc. št. 184/11, zelenica, v izmeri
1769 m2,
B) parc. št. 184/12, pot, v izmeri 95 m2,
zelenica, v izmeri 681 m2, zelenica, v izmeri
133 m2, obe k.o. Gor. Straža.
Nepremičnino parc. št. 184/11, zelenica,
v izmeri 1769 m2, k.o. Gor. Straža tangira
obstoječi kanalizacijski vod, zato bo kupec
nepremičnine dolžan z občino skleniti
pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti.
Nepremičnino parc. št. 184/12, pot, v izmeri
95 m2, zelenica, v izmeri 681 m2, zelenica, v
izmeri 133 m2, k.o. Gor. Straža tangira obtoječi vodovodni priključek, zato bo kupec
nepremičnine dolžan z občino skleniti
pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti.
Predmetni nepremičnini sta obremenjeni
s služnostjo vožnje in hoje v korist gospodujoče parc. št. 184/8, k.o. Gorenja Straža, pri
čemer se občina zaveže, da bo izvedla
postopek za ukinitev služnosti na zemljišču
parc. št. 184/11, k.o. Gor. Straža.
3. Namembnost navedenih zemljišč in
pogoji za posege v prostor so navedeni in
razvidni iz lokacijske informacije št.
350-06-1137/2004 z dne 4. 11. 2003, ki je na
vpogled pri občinskem organu.
4. Izhodiščna cena nepremičnin na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke na dan 10. 9. 2004 znaša:
A) za nepremičnino parc. št. 184/11,
zelenica, v izmeri 1769 m2, k.o. Gor. Straža,
17,567.794,69 SIT;
B) za nepremičnino parc. št. 184/12, pot,
v izmeri 95 m2, zelenica, v izmeri 681 m2,
zelenica, v izmeri 133 m2, k.o. Gor. Straža
9,027.204,85 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na
dodano vrednost.
5. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun pri EZR Mestne občine Novo mesto pri
UJP, št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št.
3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
sklenjeni pogodbi z izbranim najugodnejšim
ponudnikom.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati
naslednje dokumente:
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– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež,
davčno številko, matično številko, številko
transakcijskega
računa,
podpisnika
pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
8. V primeru, da je ponudnik zainteresiran za obe nepremičnini, mora predložiti
ponudbo za vsako nepremičnino posebej.
Kolikor je zainteresiran za nakup ene nepremičnine, mora v ponudbi jasno navesti, za
katero nepremičnino oddaja ponudbo in ali
se v primeru, da za to nepremičnino ne bo
izbran kot najugodnejši ponudnik, njegova
ponudba lahko obravnava kot ponudba za
nakup druge nepremičnine.
9. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka mora to navesti v prijavi in zanjo
posredovati zahtevane podatke.
10. Sklenitev pogodbe: z izbranim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila. Če
izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v
navedenem roku, bo Mestna občina Novo
mesto zadržala njegovo kavcijo in sklenila
pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
11. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti in sicer, da
bo:
– nosil riziko pridobitve gradbenega
dovoljenja,
– sam pridobil tehnično dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za posege na nepremičnini,
– zgradil objekt s priključki na komunalne
naprave in izvedel zunanjo ureditev – vse v
skladu z gradbenim dovoljenjem,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,
– plačal komunalni prispevek,
– dovolil prekope nepremičnine zaradi
izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega oziroma novega infrastrukturnega
omrežja,
– nosil vse stroške prestavitve vodovodnega, kanalizacijskega in telefonskega
omrežja,
– dovolil vpis služnosti na delu odkupljene nepremičnine, po katerem potekajo
infrastrukturni vodi, brez odškodnine,
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– plačal davek na dodano vrednost,
– plačal stroške notarja za overitev
pogodbe, kakor tudi za overitev zemljiškoknjižnega dovolila.
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12. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponudbena cena. O
najugodnejšem ponudniku bo odločal
župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
in upravljanja s stvarnim premoženjem
Mestne občine Novo mesto. V primeru, da
bo komisija ocenila, da zgolj na osnovi
opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih
ponudb ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše
pogoje razpolaganja, lahko pozove vse
ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v
posameznih elementih. Komisija bo po
zaključenem postopku predlagala županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
13. Rok za plačilo kupnine: Izbrani
ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške
notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
14. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo
na Mestni občini Novo mesto, Oddelku za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel. 07/393-92-93
ali na tel. 07/393-92-90 in 07/393-92-92.
15. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
16. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine – Straža«.
Rok za oddajo ponudb je 15 dni po tej
objavi. Kolikor na podlagi objavljenega javnega zbiranja ponudb občina ne bo prodala
predmetnih nepremičnin, zainteresirani
ponudniki lahko oddajo ponudbo za nakup
navedenih nepremičnin v skladu z določili
predmetnega javnega zbiranja ponudb do
vključno vsakega 15. v mesecu (in sicer prvi
naslednji rok je 15. 1. 2005, drugi naslednji
rok je 15. 2. 2005). Zadnji rok za oddajo
ponudb je 10. 3. 2005.
Mestna občina Novo mesto
Ob-31121/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg 2004/07630 z dne 18. 10. 2004 pri
subjektu vpisa In Foto trgovina in storitve
d.o.o., Kržičeva 9, Ljubljana, pod vložno
številko 1/23125/00 v sodni register tega
sodišča vpisalo začetek likvidacijskega
postopka.
Likvidacijska upraviteljica Marina Marinc
Pilej, Triglavska 65, Ljubljana, poziva vse
upnike, da svoje terjatve prijavijo v 45 dneh
od objave tega oklica. Prijave je potrebno
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih
poslati na naslov Marina Marinc Pilej, Triglavska 65, Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje dolgove.
Likvidacijska upraviteljica
Marina Marinc Pilej

Ob-31277/04
Likvidacijski upravitelj Gorše in partner
o.p., d.n.o., Ljubljana, odvetnik Brane Gorše
iz Ljubljane, Cigaletova 7, Ljubljana, v
skladu s sklepom Okrožnega sodišča v
Ljubljani Srg 7402/2004 objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. Na podlagi sklepa ustanoviteljev je
začet postopek likvidacije Gorše in partner
o.p., d.n.o., Ljubljana, Cigaletova 7.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovan odvetnik Brane Gorše, Cigaletova 7,
Ljubljana.
3. Informacije dobe upravičene osebe
na tel. 01/256-38-18.
poziv upnikom in dolžnikom
4. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov likvidacijskega upravitelja, Brane Gorše p.p. 313, 1002 Ljubljana,
v roku enega meseca od dneva objave tega
poziva. Prijavam je potrebno priložiti listine,
ki dokazujejo obstoj in višino terjatve.
5. Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Gorše in partner o.p., d.n.o.,
Ljubljana – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-31043/04
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica, Višja strokovna šola, Kranjska cesta 2,
4240 Radovljica vabi k sodelovanju predavatelje in inštruktorje za naslednje predmete:
1. varnost v prometu in varstvo pri delu
– univerzitetna izobrazba iz prometa ali tehnologije prometa ali visoka strokovna izobrazba iz varstva pri delu in požarnega varstva;
2. tehnološke značilnosti tovorov v prometu – univerzitetna izobrazba iz prometa,
tehnologije prometa, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali kemije;
3. trženje in komercialno poslovanje v
železniškem prometu – univerzitetna izobrazba iz ekonomije;
4. trženje in komercialno poslovanje v
cestnem prometu – univerzitetna izobrazba
iz ekonomije;
5. skladiščenje in notranji transport –
univerzitetna izobrazba iz prometa, tehnologije prometa, organizacije dela ali ekonomije;
6. pogodbeno pravo – univerzitetna
izobrazba iz prava.
Izbrani bodo kandidatki, ki imajo vidne
strokovne dosežke predvsem na naslednjih
področjih: pri izvajanju izobraževanja v podjetjih, daljše praktične delovne izkušnje in
uspeh pri aplikaciji stroke, avtorstva ali
soavtorstva pri študijskih programih, učnih
načrtih, študijski literaturi, podiplomsko
izobraževanje ter strokovno izobraževanje
ter strokovno izpopolnjevanje doma in v
tujini; izkušnje pri izobraževanju odraslih in
druge strokovne reference.
Prijave z ustreznimi dokazili pošljite v
osmih dneh po objavi razpisa na naslov:
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica, Kranjska cesta 2, 4240 Radovljica, s
pripisom »za predavatelja Višje strokovne
šole«.
Zavod za izobraževanje
odraslih Radovljica
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-06-02003-33/2004-4 Ob-31027/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99)
in
pooblastila
načelnice
št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja Zveza višjih radioloških
tehnikov in radioloških tehnikov Jugoslavije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu
v Ljubljani, Zaloška cesta 7, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Zveza višjih radioloških tehnikov in radioloških tehnikov Jugoslavije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu: Ljubljana,
Zaloška cesta 7, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal
stranko v postopku toliko časa, dokler so
podani razlogi za to oziroma dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-06-02003-40/2004-5 Ob-31029/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) v zvezi z 29.
in 33. členom Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 65/95, 49/98 – odločba US in 89/99)
in
pooblastila
načelnice
št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja Zveza društev za bioﬁziko Jugoslavije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Jamova ulica
39, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
Zvezi društev za bioﬁziko Jugoslavije, z
zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Jamova ulica 39, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal
stranko v postopku toliko časa, dokler so
podani razlogi za to oziroma dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 03203-6/2004-30
Ob-31031/04
Občina Šempeter–Vrtojba izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00,
52/02 in 73/04), v zadevi komasacijskega
postopka za območje lokacijskega načrta
Smete Šempeter, naslednji sklep:
1. Božič Negovana, iz Vrtojbe, Ulica Na
Lokvi 28, 5290 Šempeter pri Gorici, se
postavi za začasnega zastopnika pravnim
naslednikom po umrli Soban Sonji, iz
Vrtojbe, Cesta na Čuklje 29 b, zaradi zastopanja v komasacijskem postopku za
območje lokacijskega načrta Smete Šempeter.
2. Začasni zastopnik bo zastopal pravne naslednike Soban Sonje v postopku

Št.

toliko časa, dokler bodo podani razlogi za
zastopanje.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-546/2004
Ob-31107/04
Upravna enota Izola 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 zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Letica Marice ter Letica Lukasa, sedaj
neznanega prebivališča, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Božič Nedo iz Izole, Ulica Franeta
Marušiča 2, tajnico Krajevne skupnosti
Livade, se postavi za začasno zastopnico
strankam Letici Marici, rojeni 15. 10. 1964
v naselju Dragalovci ter Letici Lukasu, rojenemu 13. 7. 1993, s prijavljenim stalnim
prebivališčem na naslovu Izola, Ulica Mihaele Škapin 2, sedaj neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranki v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 112/2004
Ob-31258/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Mozirje, izdaja na podlagi 3. in 35. člena
Zakona o matičnem registru (Ur. l. RS, št.
37/03), 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02) in 44. ter 47. člena Zakona o
državni upravi (Ur. l. RS, št. 97/04 – uradno

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 141-21/2004 6403
Ob-31085/04
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi
5. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Ur. l. RS, št. 13/93) in Pravilnika o
evidenci statutov sindikatov (Ur. l. RS, št.
18/93), po pooblastilu načelnika Upravne
enote Maribor, št. 23-05-218/96-0610/13 z
dne 24. 12. 2002, na zahtevo Sinles, Sindikat v družbi Marles gradnja in servis d.o.o.
Maribor, iz Limbuša, Limbuška cesta 2, ki ga
zastopa Robert Šol, v zadevi hrambe statuta
sindikata, naslednjo odločbo o izbrisu pravil
iz evidence statutov sindikatov:
Pravila sindikata v družbi Marles gradnja in servis d.o.o. Maribor, ki so hranjena
v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe
številka 141-12/2004 112, z dne 19. 4. 2004
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 12, z dne 16. 4.
2004, se izbrišejo in evidence statutov sindikatov.
Št. 024-2/04
Ob-31260/04
Upravna enota Škofja Loka na podlagi
drugega odstavka 3. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Ur. l. RS, št.
13/93), Pravilnika o evidenci statutov sindikatov (Ur. l. RS, št. 18/93) in 207. člena
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prečiščeno besedilo) v upravni stvari spremembe že vpisanega podatka v rojstni
matični knjigi Radmirje, pri vpisu rojstva
Jožefa Ermenca, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
Jožefu Ermencu, roj. 24. 7. 1923 v Melišah, ki je imel prijavljeno zadnje stalno prebivališče na naslovu Bočna, Čeplje in je
umrl 5. 10. 2004 v Bočni, se v postopku
spremembe že vpisanega podatka v rojstni
matični knjigi, postavi začasna zastopnica
Katica Jelaš, uradnica tukajšnjega upravnega organa, za zastopanje v tem
postopku.
Št. 2/05-32-21102-946/2003-16 Ob-31288/04
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 Moljk
Sebastiana, s stalnim prebivališčem na
naslovu: Ljubljana, Ulica Janeza Rožiča
17, izdaja po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Moljk Sebastianu, roj. 20. 9. 1978, s stalnim prebivališčem na naslovu: Ljubljana,
Ulica Janeza Rožiča 17, 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.

Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04)
na zahtevo Sindikata ZSSS L'Egoles, Kidričeva c. 56, Škofja Loka, izdaja naslednjo
odločbo:
1. Pravila sindikata L'Egoles, Kidričeva c.
56, Škofja Loka, vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 29. 7. 2004 pod zap. št.
82, se preimenuje v naziv: Pravila sindikata
ZSSS Egoles, Kidričeva c. 56, Škofja
Loka, ker so bila spremenjena na občnem
zboru članov sindikata dne 29. 10. 2004.
Pravila in zapisnik občnega zbora članov
sindikata z dne 29. 10. 2004 sta v hrambi pri
Upravni enoti Škofja Loka.
Sprememba naziva je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 83
dne 12. 11. 2004.
2. Sindikat ZSSS Egoles, Kidričeva c.
56, Škofja Loka, še naprej uporablja že
dodeljeno matično številko AJPES-a:
1132776.
Št. 024-3/04
Ob-31261/04
Upravna enota Škofja Loka na podlagi
drugega odstavka 3. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Ur. l. RS, št. 13/93),
Pravilnika o evidenci statutov sindikatov (Ur.
l. RS, št. 18/93) in 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04) na zahtevo Sindikata
KGZ Škofja Loka, Kidričeva c. 63a, Škofja
Loka, izdaja naslednjo odločbo:
1. Na podlagi Zapisnika ustanovnega
sestanka Sindikata KGZ Škofja Loka, ki je
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bil dne 18. oktobra 2004 se v evidenco statutov sindikatov vpiše Pravila sindikata
KGZ Škofja Loka, Kidričeva c. 63a, Škofja
Loka, in sicer pod zaporedno številko 84.
Pravila in zapisnik občnega zbora članov
sindikata z dne 18. 10. 2004 sta v hrambi pri
Upravni enoti Škofja Loka.
2. Sindikatu KGZ Škofja Loka, Kidričeva
c. 63a, Škofja Loka, se dodeli matično številko AJPES-a: 1607898.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-26/04-58
Ob-31083/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede koncentracije
družb Helios d.d., Količevo 2, 1230 Domžale, in Color d.d., Cesta Komandanta
Staneta 4, 1215 Medvode, na podlagi
prvega odstavka 41. člena Zakona o prepre-
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čevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99, 37/04) odločil, kot sledi iz izreka:
Urad priglašeni koncentraciji družb
Helios d.d., Količevo 2, 1230 Domžale, in
Color d.d., Cesta Komandanta Staneta 4,
1215 Medvode, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-28/04-43
Ob-31471/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova
28, Ljubljana, je glede koncentracije družb Valkarton, podjetje za proizvodnjo in predelavo valovitega kartona, d.d., Tržaška cesta
1, Logatec, in PAK 4, kartonaža, d.o.o., Loke
pri Zagorju 11a, Kisovec, na podlagi prvega
odstavka 41. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99) odločil, kot sledi iz izreka:
Urad priglašeni koncentraciji družb Valkarton, podjetje za proizvodnjo in predelavo
valovitega kartona, d.d., Tržaška cesta 1,
Logatec, in PAK 4, kartonaža, d.o.o., Loke pri
Zagorju 11a, Kisovec, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-31074/04
Na podlagi drugega odstavka 64. člena
Zakona o medijih sporočamo spremembo
imen članov nadzornega sveta izdajatelja
Dnevnik, Časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana, v zvezi z izdajanjem
medijev Dnevni, Nedeljski dnevnik, Hopla
in Dnevni Online.
Nadzorni svet družbe izdajatelja Dnevnik, Časopisna družba, d.d. od 5. 9. 2004
dalje sestavljajo:
– Bojan Petan – predsednik,
– Marjan Božnik – namestnik predsednika,
– Dejan Kovač,
– mag. Robert Krajnik,
– Dušan Ocepek,
– dr. Klaus Schweighofer.

Objave po Zakonu o telekomunikacijah
Št. 01/30-214/47-04
Telekom Slovenije, d.d. objavlja

Ob-31307/04

spremembe cenika storitev,
ki stopijo v veljavo s 1. 12. 2004.
1. Spremeni se postavka 8.4. (spremeni se cena minute prometa), ki se glasi:
Postavka
Točka

8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
OPOMBA:

Naziv storitve

Enota mere

Cena v SIT
brez davka
z davkom

Stopnja
davka

Dostop preko telefonskega omrežja do ponudnikov internet storitev preko vstopne številke 0888 xx x xx
Priključnina
za vsako vstopno
290.861,30
349.033,56
20,0%
številko
Naročnina
za vsako vstopno
26.848,70
32.218,44
20,0%
številko
Cena minute prometa
Obračunska enota za obračun trajanja zvez v prometu na številke 0888 xx x xx je časovni interval, ki predstavlja 1 minuto
tako v času večje prometne obremenitve, kot tudi v času manjše prometne obremenitve. Zaračuna se vsak začeti
časovni interval.
Čas večje prometne obremenitve: ob delavnikih med 7. in 19. uro.
Čas manjše prometne obremenitve: ob delavnikih od 19. do 7. ure, ob nedeljah, državnih praznikih in z zakonom prostih
dneh pa od 00. do 24. ure.
Storitev pod postavko 8.4.3. se zaračuna končnemu uporabniku.
- v času večje prometne obremenitve
minuta
3,50
4,20
20,0%
- v času manjše prometne obremenitve
minuta
2,80
3,36
20,0%

2. Črta se postavka 1.3.3. – Klici v maloobmejnem prometu.
3. Spremeni se postavka 1.3.2., ki se glasi:
Postavka
Točka

1.3.2.
OPOMBA:

Naziv storitve

Enota mere

Cena v SIT
brez davka
z davkom

Stopnja
davka

Klici v mednarodnem prometu (cene po območjih)
Obračunska enota je 1 časovni interval. Trajanje obračunskega intervala je 12 s. Zaračunava se vsak začeti časovni
interval.
Območje 1 (ob.1)
minuta
25,00
30,00
20,0%
Območje 2 (ob. 2)
minuta
28,00
33,60
20,0%
Območje 3 (ob. 3)

minuta

39,00

46,80

20,0%

Območje 4 (ob. 4)

minuta

76,00

91,20

20,0%

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Postavka
Točka

1.3.2.1.
OPOMBA:

OPOMBA:

Naziv storitve

Št.
Enota mere
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Cena v SIT
brez davka
z davkom
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Stopnja
davka

Območje 5 (ob. 5)

minuta

114,00

136,80

20,0%

Območje 6 (ob. 6)

minuta

195,00

234,00

20,0%

Območje 7 (ob. 7)

minuta

610,00

732,00

20,0%

Razvrstitev držav po območjih:
−
Območje 1: Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska.
−
Območje 2: Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Kanada, Lihtenštajn, Luksemburg, Monako, Nemčija,
Nizozemska, Norveška, Portugalska, San Marino, Španija, Švedska, Švica, Združene države Amerike, ZDA–
Aljaska, ZDA–Havaji, Združeno kraljestvo.
−
Območje 3: Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Makedonija nekdanja jugoslovanska republika, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija in Črna Gora.
−
Območje 4: Alžirija, Andora, Avstralija, Bahami, Belorusija, Ciper, Ferski otoki, Francoska Gvajana, Gibraltar,
Guadeloupe, Islandija, Maroko, Martinique, Moldavija republika, Reunion, Ruska Federacija, Saint Pierre in
Miquelon, Tunizija, Turčija, Ukrajina.
−
Območje 5: Ameriška Samoa, Antigva in Barbuda, Argentina, Aruba, Ascension, Azerbajdžan, Bahrajn, Barbados,
Belize, Benin, Bermudi, Bocvana, Bolivija, Brazilija, Burkina Faso, Čile, Deviški otoki (Britanski), Deviški
otoki (ZDA), Dominika, Dominikanska republika, Filipini, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gruzija, Gvajana,
Gvatemala, Hongkong, Indija, Iran islamska republika, Izrael, Jamajka, Japonska, Jemen, Južna Afrika, Kajmanski
otoki, Kazahstan, Kolumbija, Komori, Kongo, Kongo (demokratična republika), Koreja republika, Kuvait, Libanon,
Libijska Arabska Džamahirija, Malavi, Maldivi, Malezija, Marshallovi otoki, Mavretanija, Mikronezija federativne
države, Montserrat, Mozambik, Namibija, Niger, Nizozemski Antili, Nova Zelandija, Oman, Otoki Turks In Caicos,
Portoriko, Ruanda, Saint Kitts in Nevis, Saint Lucija, Saint Vincent in Grenadine, Salvador, Saudova Arabija,
Severni Marianski otoki, Sierra Leone, Singapur, Sirska arabska republika, Svazi, Šrilanka, Tadžikistan, Tajvan
provinca Kitajske, Tanzanija združena republika, Trinidad In Tobago, Urugvaj, Venezuela, Zahodna Samoa,
Združeni arabski emirati, Zelenortski otoki.
−
Območje 6: Afganistan, Angola, Anguilla, Armenija, Bangladeš, Brunej država, Burundi, Butan, Cookovi otoki,
Čad, Džibuti, Egipt, Ekvador, Eritreja, Etiopija, Fidži, Francoska Polinezija, Grenlandija, Guam, Gvineja Bissau,
Haiti, Honduras, Indonezija, Irak, Jordanija, Kambodža, Kamerun, Katar, Kenija, Kirgizistan, Kiribati, Kitajska,
Koreja, Demokratična ljudska republika., Kostarika, Kuba, Jordanija, Kambodža, Kamerun, Karibi, Katar,
Kenija, Kirgizistan, Kiribati, Kitajska, Koreja, Demokratična ljudska republika, Kostarika, Kuba, Laoška ljudska
demokratična republika, Lesoto, Liberija, Macao, Madagaskar, Mali, Mauritius, Mehika, Mjanmar, Mongolija,
Nepal, Nigerija, Nikaragva, Nova Kaledonija, Otoki Wallis in Futuna, Pakistan, Panama, Paragvaj, Peru,
Salomonovi Otoki, Sejšeli, Senegal, Slonokoščena obala, Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Surinam,
Tajska, Togo, Tokelau, Tonga, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Zambija, Zimbabve.
−
Območje 7: Avstralsko zunanje ozemlje, Diego Garcia, Ekvatorialna Gvineja, Falklandski otoki (Malvini), Gvineja,
Nauru, Niue, Norfološki otoki, Palau, Papua nova Gvineja, Saint Helena, Sao Tome in Principe, Tuvalu, Vzhodni
Timor.
Mobilni dodatek
Za klice v mobilna omrežja držav, ki zahtevajo mobilni dodatek za terminacijo klicev iz Slovenije v mobilna omrežja teh
držav, se zaračunava poleg osnovne cene za posamezno državo (cene po območjih) tudi mobilni dodatek. Opredeljenih
je 7 razredov mobilnih dodatkov. Posamezna države se razporejajo v posamezne razrede mobilnih dodatkov glede na
višino cene terminacije v mobilno omrežje te države.
Mobilni dodatek 1 (md. 1)
minuta
10,00
20,0%
12,00
Mobilni dodatek 2 (md. 2)

minuta

15,00

18,00

20,0%

Mobilni dodatek 3 (md. 3)

minuta

20,00

24,00

20,0%

Mobilni dodatek 4 (md. 4)

minuta

25,00

30,00

20,0%

Mobilni dodatek 5 (md. 5)

minuta

30,00

36,00

20,0%

Mobilni dodatek 6 (md. 6)

minuta

35,00

42,00

20,0%

Mobilni dodatek 7 (md. 7)

minuta

40,00

48,00

20,0%

Razvrstitev držav glede na višino mobilnega dodatka:
−
Mobilni dodatek 1: Albanija, Azerbajdžan, Bocvana, Bolivija, Burkina Faso, Ciper, Indonezija, Iran islamska
republika, Jemen, Kamerun, Kazahstan, Koreja republika, Libijska arabska džamahirija, Madagaskar, Malezija,
Malta, Moldavija republika, Monako, Panama, Saudova Arabija, Sejšeli, Senegal, Slonokoščena obala, Svazi,
Tajvan provinca Kitajske, Turčija, Ukrajina, Združeni arabski emirati.
−
Mobilni dodatek 2: Alžirija, Armenija, Filipini, Izrael, Kenija, Latvija, Litva, Martinique, Paragvaj, Norveška,
Urugvaj.
−
Mobilni dodatek 3: Bosna in Hercegovina, Češka republika, Estonija, Gibraltar, Irska, Maroko, Srbija in Črna
gora.
−
Mobilni dodatek 4: Avstralija, Bolgarija, Gruzija, Jordanija, Libanon, Makedonija nekdanja jugoslovanska republika, Namibija, Nigerija, Poljska, Romunija, Slovaška, Švedska, Venezuela, Združeno kraljestvo.
−
Mobilni dodatek 5: Belgija, Danska, Finska, Francoska Gvajana, Hrvaška, Islandija, Italija, Luksemburg, Nemčija,
Portugalska, Reunion, Španija.
−
Mobilni dodatek 6: Andora, Argentina, Avstrija, Čile, Guadeloupe, Japonska, Južna Afrika, Madžarska,
Nizozemska, Nova Zelandija, Švica .
−
Mobilni dodatek 7: Francija, Grčija, Lihtenštajn.
Telekom Slovenije, d.d.
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Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Št. 04-020-000364

Ob-31047/04

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS –
distribucija TV signala) za področja:
Kranj z okolico, Vodice, Cerklje,
Domžale z okolico, Dolsko in Jevnica
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavlja, da je prejela vlogo
za dodelitev radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS – distribucija TV signala) v radiofrekvenčnem pasu
11,7 – 12,5 GHz in namerava izdati odločbo
o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje
javnih telekomunikacijskih storitev pod
naslednjimi pogoji:

Objave
gospodarskih družb
Ob-31287/04
Družba z omejeno odgovornostjo SCC
proizvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.,
Trzin, Blatnica 16, ki je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, na podlagi prvega odstavka 533.f člena Zakona o
gospodarskih družbah obvešča družbenika,
upnike in delavce, da je poslovodja družbe
dne 28. 10. 2004 sprejel delitveni načrt za
delitev družbe z oddelitvijo dela njenega
premoženja in ustanovitvijo nove družbe in
da je bil ta delitveni načrt s predpisanimi prilogami dne 8. 11. 2004 predložen sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Družba bo najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine, ki bo odločala o delitvi
družbeniku skupaj z vabilom na skupščino
poslala tudi delitveni načrt in letna poročila
za zadnja tri leta.
Družba bo vsakemu upniku kakor tudi
delavcem, če se bo medtem oblikoval, na
njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepis zgoraj
navedenega delitvenega načrta.
Notar: Jože Rožman
Ob-31472/04
Na podlagi drugega odstavka 64. člena
Zakona o prevzemih objavlja TKI Hrastnik,
d.d., Za Savo 6, Hrastnik, naslednje obvestilo:
Družba RIOSI Podjetje za razvojni in
organizacijsko svetovalni inženiring d.o.o.,
Šlandrova 10, 1000 Ljubljana nas je v skladu
z določilom 64. člena Zakona o prevzemih
obvestila, da je pridobila 660.656 delnic,
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A) V radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz
z največjo pasovno širino 400 MHz, za področja: Kranj z okolico, Vodice, Cerklje, Domžale
z okolico, Dolsko in Jevnica.
B) Maksimalno izsevano moč je potrebno
prilagoditi mejnim pogojem za spektralno
gostoto pretoka moči (angl. spectral power
ﬂux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), ki jih
določi Agencija.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijsko frekvenco pod
navedenimi pogoji, da v 30 dneh od objave
vložijo vlogo za dodelitev radijske frekvence, ki
je predmet te objave. V vlogi naj vlagatelj poda
tudi predlog o višini plačila za uporabo radijskih
frekvenc (ZEKom, 56. člen, točka (4)).
Kolikor Agencija v 30 dneh ne prejme
dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je mogoče
radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem,
nadaljuje postopek in vlagatelju ob izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in na njegovi
podlagi izdanih predpisov, izda odločbo o
dodelitvi frekvenc, ki so predmet te objave.
Če Agencija v 30 dneh prejme dodatne
vloge, pa ni mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge zavrže in v 30
dneh objavi javni razpis za dodelitev radijske
frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega
mikrovalovnega
distribucijskega
sistema (MMDS – distribucija TV signala) v
radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

družbe TKI Hrastnik d.d., kar skupaj z dosedanjimi delnicami, ki jih ima v lasti, presega
60% vseh delnic družbe TKI Hrastnik d.d.
TKI Hrastnik
direktor družbe
Branko Majes, univ. dipl. ek.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-31048/04
Skupščina družbe HART, družba za proizvodnjo izdelkov iz lesa, gradnjo objektov,
inženiring in trgovino d.o.o., Maribor, Puhova
18, je dne 24. 9. 2004 soglasno sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
kot sledi:
Osnovni kapital družbe, ki je doslej znašal 60,274.921 SIT se zmanjša za nominalno vrednost poslovnega deleža družbenika HART LES d.o.o., ki izstopi iz družbe,
ter je znašal 52,640.921 SIT in tako poslej
znaša 7,634.000 SIT. Z dnem vpisa izstopa
družbenika preneha njegov poslovni delež
ter vse s tem deležem povezane pravice in
obveznosti.
Skladno z določilom 454. člena ZGD
pozivamo upnike, da se zglasijo na sedežu
družbe in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Družba bo upnikom, ki ne bodo soglašali z zmanjšanjem
osnovnega kapitala, poravnala zahtevka
oziroma zagotovila varščino.
HART d.o.o. Maribor
direktor družbe
Jaušovec Karl

Ob-31096/04
Bramac strešni sistemi d.o.o., Dobruška
vas 45, 8275 Škocjan, objavljamo
sklep skupščine
o zmanjšanju osnovnega kapitala
za 660,000.000 SIT. Osnovni kapital bo
po zmanjšanju znašal 250,000.000 SIT.
Pozivamo upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Bramac strešni sistemi d.o.o.
Ob-31259/04
1. Edini družbenik družbe Arnol, d.o.o.,
Šolska cesta 2, Škofja Loka (sedaj Garnol,
d.o.o., Laze 18a, Kranj) je dne 29. 10. 2004
sprejel sklep, da se osnovni kapital družbe
zmanjša za 164,561.828,50 SIT.
2. Upniki družbe naj se zglasijo pri družbi
in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Garnol, d.o.o., Kranj
Ob-31272/04
Uprava družbe Tovarna vozil in topolotne
tehnike Maribor d.d., s sedežem Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor; družba je vpisana
v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru
pod številko vložka 1/00790/00; v skladu z
določili 454. člena ZGD objavlja, da je skupščina na svoji seji dne 14. 6. 2004 sprejela
sklep
o poenostavljenem zmanjšanju
osnovnega kapitala
Zaradi pokrivanja prenesene izgube iz
poslovanja v višini 215,764.423,46 SIT in
zaradi pokrivanja čiste izgube tekočega
poslovanja za leto 2003 v višini
423,049.403,62 SIT, se osnovni kapital
zmanjša za 639,101.000 SIT in tako znaša
959,088.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z razveljavitvijo vseh delnic družbe in
z nadomestitvijo teh delnic z novimi delnicami z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, ki
dajejo njihovim imetnikom enake pravice,
kot so po statutu veljale za razveljavljene
delnice;
sklep
o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala
Osnovni kapital družbe 959,088.000 SIT
se zmanjša za 189,313.000 SIT na
769,775.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega
kapitala družbe se izvede zaradi prevelikega
obsega kapitala glede na obseg poslov
družbe in glede na druge naloge družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z razveljavitvijo vseh delnic družbe in
z nadomestitvijo teh delnic z novimi delnicami z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, ki
dajejo njihovim imetnikom enake pravice,
kot so po statutu veljale za razveljavljene
delnice.
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 opozarjamo
na pravico prijave svojih terjatev.
TVT Maribor d.d.
predsednik uprave
Ivan Hrnčič
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Sklici skupščin
Ob-31712/04
Na podlagi 442. člena ZGD in 8. člena
družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana,
Slovenska 9, sklicujem
10. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo v torek, 21. decembra 2004 ob
12. uri v sejni sobi podjetja v Ljubljani, Slovenska cesta 9/I.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: Ugotovljena je sklepčnost skupščine. Izvoli se predlagani predsednik skupščine, zapisnikar in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je prisoten.
a) Za predsednico skupščine se izvoli
Tatjana Jeraj.
b) Za zapisnikarico se izvoli Milena
Naglič.
c) Izvolita se dve preštevalki glasov:
Staša Kastelic in Mojca Samotorčan.
d) Ugotovi se prisotnost notarke Nevenke
Tory.
e) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Letni načrt poslovanja in plan razvoja
družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: sprejme se letni načrt
poslovanja in plan razvoja družbe.
Obrazložitev: letni načrt poslovanja in
plan razvoja družbe za leto 2005 je predložen.
3. Določitev cen za leto 2005.
Predlog sklepa: potrdijo se predlogi cen
naročnin in cen objav v Uradnem listu RS za
leto 2005.
Obrazložitev: gradivo je predloženo.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki,
njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo družbe-niki,
njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki
so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v knjigo
družbenikov.
Udeleženci morajo udeležbo na skupščini najaviti osebno ali s priporočeno poštno pošiljko do 16. decembra 2004, v tajništvu družbe v Ljubljani, Slovenska 9.
Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo
na seji skupščine vsaj pol ure pred začetkom seje, ko bodo s podpisom na seznamu
prisotnih družbenikov potrdili prisotnost in
prevzeli glasovnice za glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom
iz sodnega registra.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo morajo delničarji sporočiti direktorici v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bo z njimi lahko pravočasno seznanila druge
družbenike.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala s prisotnostjo vsaj 5% osnovnega
kapitala.

Št.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled družbenikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska 9, vsak delovnik od 11. do 13. ure.
Javno podjetje Uradni list RS d.o.o.
direktorica
Erika Trojer
Ob-31032/04
Na podlagi točke 7. c statuta delniške
družbe Kovinska Bled, d.d., sklicujem
10. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 20. decembra 2004
ob 16.30, na sedežu družbe na Bledu, Seliška cesta 4b, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi se predsednik skupščine in ugotovi se
prisotnost notarja.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 2003 in poročilo nadzornega sveta o
letnem poročilu družbe za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave družbe za leto 2003
in poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2003.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2003. Bilančni
dobiček po stanju 31. 12. 2003 znaša
6,243.914 SIT.
Predlog sklepa: ugotovljeni bilančni dobiček v višini 6,243.914 SIT se nerazporejen
prenese v naslednje poslovno leto.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: upravi družbe in članom
nadzornega sveta Kovinska Bled, d.d. se
podeljuje razrešnica za poslovno leto
2003.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščino pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pravočasno prijavljeni delničar, njegov pooblaščenec ali zastopnik se mora pol
ure pred začetkom skupščine izkazati z
osebnim dokumentom.
Vsa gradiva in besedila predlogov sklepov o katerih bo skupščina odločala, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delavnik med 8. in 11. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po sklicu skupščine pri upravi družbe.
Če skupščina na desetem zasedanju ne
doseže sklepčnosti, se bo skupščina ponovila (drugi sklic) isti dan, to je 20. 12. 2004,
ob 17.30, v istih prostorih z istim dnevnim
redom. Na njej se bo veljavno odločalo ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinska Bled, d.d.
uprava
Ob-31064/04
Na podlagi VII. člena Statuta družbe Etiketa, tiskarna d.d., Žiri, sklicujem
13. skupščino
delniške družbe Etiketa tiskarna, d.d.,
Industrijska ulica 6, Žiri,
ki bo v ponedeljek, 20. decembra 2004
ob 8.30, na sedežu družbe, Industrijska
ulica 6, Žiri.
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Predlagan je naslednji dnevni red in
predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
imenuje se predsednik in preštevalca glasov. Na seji bo prisotna vabljena notarka
Erika Braniselj. Skupščina potrdi organe
skupščine in predlagani dnevni red.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic skladno z 240. členom
ZGD in IV.8. členom Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom
lastnih delnic.
3. Spremembe in sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlog sprememb in čistopis statuta družbe.
Predlagatelj vseh sklepov je uprava
družbe. Nadzorni svet soglaša s predlaganimi sklepi.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
udeležbo najavijo najkasneje do 16. 12.
2004, v pisni obliki na sedežu družbe in so
na ta dan evidentirani kot imetniki delnic
družbe v centralnem registru pri Klirinško
depotni družbi. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Gradivo
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovni dan med 10. in 12. uro od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z utemeljitvijo predloga pisno sporočijo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Če sklic skupščine ob napovedani uri ne
bo uspešen, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 9.30 v istem prostoru.
Ob ponovnem sklicu skupščina odloča ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Etiketa tiskarna, d.d.
uprava
mag. Jakob Kokalj
Ob-31070/04
Uprava družbe Domplan Investa d.d.
Kranj na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6. člena statuta družbe
sklicuje
5. skupščino
družbe Domplan Investa d.d. Kranj,
Bleiweisova 14,
ki bo dne 21. 12. 2004 ob 14. uri v sejni
sobi Zavarovalnice Triglav na Bleiweisovi c.
20 v Kranju.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se izvoli Tatjana Sajovec, za preštevalca glasov pa Aleš
Gorjanc in Irena Praprotnik.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka Duša Trobec Bučan.
2. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe Domplan Investa d.d. pooblašča upravo družbe
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Domplan Investa d.d., da v roku 18 mesecev
od dneva sprejema tega sklepa permanentno
kupuje lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od
1 SIT in ne bo višja od trikratnika knjigovodske
vrednosti delnice izračunane iz kapitala.
Skupni nominalni znesek pridobljenih
lastnih delnic ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe Domplan Investa d.d.
Pri pridobivanju lastnih delnic na podlagi
tega pooblastila sta izključena vinkulacija delnic in omejitev višine lastniškega deleža iz
10. člena statuta družbe.
Uprava je pooblaščena na podlagi tega
pooblastila lastne delnice umakniti brez
nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
uskladi besedilo statuta s sklepom uprave o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic, ki ga ta sprejme na podlagi pooblastila
iz predhodnega odstavka.
3. Predstavitev letnega poročila za
poslovno leto, ki se je končalo 31. 8. 2004 z
mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto,
ki se je končalo 31. 8. 2004 z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, ki ga je nadzorni svet sestavil
skladno z določili 274. člena ZGD.
4. Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta, ki se je končalo 31. 8. 2004 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu za omenjeno poslovno leto.
Predlog sklepa: višina bilančnega dobička
po stanju 31. 8. 2004 znaša 49,367.187 SIT.
Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega
dobička iz prejšnjih let v višini 22,879.773 SIT
in čistega dobička poslovnega leta, ki se je
končalo 31. 8. 2004, v višini 26,487.414 SIT.
Bilančni dobiček se uporabi na naslednji
način:
– del bilančnega dobička v višini 300 SIT
bruto na delnico se razdeli za dividende. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani
v delniško knjigo na dan skupščine v 30 dneh
po sprejemu sklepa;
– del bilančnega dobička v višini 1,500.000
SIT se uporabi za izplačilo nagrad upravi in
nadzornemu svetu;
– ostanek bilačnega dobička se razporedi
v rezerve iz dobička.
Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da je
članom nadzornega sveta Janezu Miklavčiču, Janezu Fajfarju in Veri Zevnik dne
28. 11. 2004 iztekel mandat.
Za člane nadzornega sveta z dnem sprejemanja tega sklepa se imenujejo:
– Janez Miklavčič,
– Janez Fajfar,
– Vera Zevnik.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovodskih
izkazov družbe za leto 2004/2005 se imenuje
revizijska hiša Rödl & Partner, Ljubljana.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in bo ves čas
trajanja pooblastnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
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Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
najavili svojo udeležbo na sedežu družbe
oziroma pisno, naslovljeno na upravo družbe
in so vpisani v delniško knjigo po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino.
Popolno gradivo s predlogi sklepov in
predlogom za spremembo statuta je vsakemu delničarju, njegovemu pooblaščencu
ali zakonitemu zastopniku na voljo na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda
je javno. Glasovanje poteka z glasovnicami,
ki jih udeleženci prevzamejo v dvorani pred
zasedanjem skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v
sedmih dneh po objavi sklica.
Skupščina bo sklepčna, če bo prisotnih
vsaj 15% glasov. Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo novo zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri. Ob
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Dvorana bo odprta 1 uro pred zasedanjem skupščine. Vse delničarje, njihove
pooblaščence ali zakonite zastopnike pozivamo, da glasovnice prevzamejo vsaj pol ure
pred začetkom zasedanja skupščine.
Domplan Investa d.d. Kranj
uprava družbe
Št. 99-04
Ob-31071/04
Na podlagi 14. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega
odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah, Uprava TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d., sklicuje
17. redno skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,
d.d. Koper – Capodistria, Ferrarska 10,
ki bo 22. 12. 2004, ob 11. uri v sejni sobi
Zavarovalnice Triglav d.d. v tretjem nadstropju, Verovškova 60c, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega skupščine in sprejme predlog o imenovanju zapisnikarja ter notarja.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem sprejetja tega
sklepa se za člana nadzornega sveta izvolita
Iztok Pečnik in Renato Frelih.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi
delničarjev k posamezni točki dnevnega reda
morajo biti predloženi v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu uprave družbe
v roku 7 dni po objavi sklica skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so peti
dan pred dnevom skupščine ob začetku delovnega časa zavarovalnice vpisani v centralno
evidenco delnic pri »KDD centralni klirinško
depotni družbi d.d.«.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja
skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so na
dan skupščine vpisani v delniško knjigo TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. Na
dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo
zasedanje skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem
dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine naprej v
tajništvu Uprave TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d. na njenem sedežu v
Kopru, Ferrarska 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d.
Ob-31073/04
Na podlagi 30. člena Statuta SPL družbe
pooblaščenke, d.d., vabi uprava SPL družbe
pooblaščenke, d.d. Ljubljana, Frankopanska
18a, delničarje na
9. sejo skupščine
SPL družbe pooblaščenke, d.d.,
Ljubljana, Frankopanska 18a,
ki bo v ponedeljek, 20. 12. 2004, ob
12. uri, v prostorih uprave, Frankopanska
18a, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna in da lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbranega
notarja.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli odvetnica
Bojana Potočan, univ. dipl. jur., za preštevalca glasov pa Darja Pugelj in Uroš Pirc.
3. Predstavitev letnega poročila uprave
SPL družbe pooblaščenke, d.d. za poslovno
leto 2004, pisnega poročila nadzornega sveta
k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah,
skupščina SPL družba pooblaščenka, d.d.
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2004 in jima podeljuje
razrešnico.
4. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta SPL družba pooblaščenka,
d.d. se sprejme uporaba bilančnega dobička
v predlaganem besedilu.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnih izkazov SPL
družbe pooblaščenke, d.d. za leto 2004 imenuje Rödl & Partner, d.o.o., Dunajska 129,
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Udeleženci morajo svojo udeležbo na skupščini
pisno prijaviti družbi pooblaščenki vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
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hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na dan
17. 12. 2004 vpisani v delniško knjigo družbe
pooblaščenke.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo in glasovalne
lističe.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične
osebe izkažejo z osebno izkaznico ali drugim veljavnim dokumentom.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu
družbe pooblaščenke, Frankopanska 18a,
Ljubljana, v sobi 408/IV, pri Darji Pugelj,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič
sestane.V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SPL družba pooblaščenka, d.d.
uprava
Ob-31108/04
Na podlagi določil Statuta družbe SKG
d.d. Kamnik, Steletova 8, Kamnik, sklicuje
uprava družbe
9. skupščino
družbe SKG d.d. Kamnik,
ki bo v torek, dne 21. decembra 2004, ob
7.30 na sedežu družbe v Kamniku, Steletova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvolijo:
– za predsednika skupščine: Marjan
Griljc,
– za preštevalko glasov: Breda Slokan.
Notarski zapisnik bo sestavil notar Jože
Rožman iz Domžal.
2. Sprejem sklepa o kritju bilančne
izgube – čiste izgube poslovnega leta 2003
in podelitev razrešnice upravi ter članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Bilančna izguba – čista izguba poslovnega leta 2003, ki je ugotovljena v letnem
poročilu uprave in potrjena s strani nadzornega sveta v višini 19,269.167,45 SIT, se
krije v breme kapitalskih rezerv.
b) Upravi in nadzornemu svetu družbe
se dodeli razrešnica za leto 2003.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo vsi imetniki delnic
družbe. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred sejo predloženo skupščini. Delničarji morajo svojo udeležbo predhodno
pisno sporočiti na naslov družbe, najkasneje
3 dni pred zasedanjem.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
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Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 8.
uri na istem mestu. Ob drugem sklicu skupščina veljavno odloča, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
SKG d.d. Kamnik
uprava
Ob-31133/04
Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške
družbe Plinstal, d.d. Jesenice sklicujem
8. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 21. 12. 2004 ob 15. uri v
prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, C. železarjev 8, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa uprave:
– za predsednika skupščine se imenuje
Mojca Smolej,
– za preštevalca glasov se imenuje Peter
Šimnic.
Na skupščino je povabljena notarka
Nada Svetina.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: letno poročilo za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta se sprejme v predloženem besedilu.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2003.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček v višini 62,589.874,50
SIT ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
5. Imenovanje revizorja družbe za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe imenuje družbo
Revizijski center d.o.o., družba za revizijo,
Podvine 36, 1410 Zagorje.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delavnik od 9. do 11. ure pri Mojci Smolej v prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, C.
železarjev 8.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo le
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, ki
se vodi v centralnem registru pri KDD –
Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, 10 dni pred skupščino.
Vsako udeležbo na skupščini morajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
podjetja. Pisne prijave in pooblastila se
deponirajo na sedežu družbe.
Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami, če
delničarji ne odločijo, da bo glasovanje
tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.
Predlogi delničarjev
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Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo obrazložene nasprotne predloge v
pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno
uro v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Plinstal, d.d. Jesenice
uprava
Ob-31241/04
Uprava delniške družbe Kompas Celje,
turistično podjetje d.d, Celje, Glavni trg
1, na podlagi 283. člena ZGD in 37. člena
statuta družbe sklicuje
redno skupščino družbe,
ki bo 20. 12. 2004 ob 12. uri na sedežu
družbe.
Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – Otvoritev skupščine, izvolitev
delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. točka – Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2003.
3. točka – Podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: za predsednika skupščine se
izvoli Bojan Grubar, za preštevalce glasov,
Karin Špiljak in Ida Trebičnik.
K 2. točki: skupščina družbe se seznani
s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto
2003.
K 3. točki: upravi in nadzornemu svetu se
podeljuje razrešnica za poslovno leto
2003.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
21. 12. 2004 v istih prostorih ob 10.30.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino bo na voljo na
sedežu družbe vsak delavnik od 9. do 12.
ure do dneva zasedanja skupščine.
Kompas Celje d.d. Celje
uprava
Ob-31242/04
Na podlagi določil 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah, določil 16. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d. in določil 8.
člena Poslovnika skupščine Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., sklicujem
28. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119,
ki bo v ponedeljek, 20. 12. 2004, ob
12. uri v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.
Dnevnl red:
1. Otvoritev skupščine.
a) Ugotovitev sklepčnosti.
b) Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
c) Ugotovitev, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
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Predlog sklepa: ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Sprejem ﬁnančnega načrta Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. za leto 2005 in seznanitev s
Poslovnim načrtom Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
za leto 2005.
Predlog sklepa:
a) Sprejme se Finančni načrt Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. za leto 2005.
b) Skupščina se je seznanila s Poslovnim načrtom Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. za
leto 2005.
3. Obravnava osnutka dolgoročne strategije Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z osnutkom dolgoročne strategije Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d.
4. Pobude in vprašanja.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
člani skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki
jih je imenovala Vlada Republike Slovenije.
Sklepčnost
Pogoj za veljavno odločanje je, da je na
skupščini prisotnih najmanj ½ članov skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak
delavnik od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
9. ure do 15. ure.
Člani skupščine prejmejo gradivo za
skupščino s predlogi sklepov tudi osebno po
pošti.
Predsednik skupščine Kapitalske
družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Ob-31243/04
Na podlagi določil ZGD in 39. člena Statuta družbe Autoemona zastopstva in servisi d.d., Celovška 252, Ljubljana, sklicujemo
enajsto sejo skupščine
delniške družbe,
ki bo dne 20. 12. 2004 ob 12. uri v prostorih družbe, Celovška 252, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov.
2. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: z dnem 20. 12. 2004 se
za člana nadzornega sveta Autoemona d.d.
za mandatno obdobje do 19. 12. 2008 imenujeta:
– Barbara Kovač,
– Boris Radisavljević.
Udeležba na skupščini
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne t.j.
20. 12. 2004 ob 13. uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala na podlagi
dnevnega reda, ne glede na višino zastopanega kapitala.
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Pooblaščenci naj se izkažejo s pisnim
pooblastilom.
Gradivo za skupščino
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 13. do 14. ure.
Autoemona Zastopstva in servisi d.d.
uprava
Ob-31244/04
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Saturnus Orodjarna in strojegradnja
d.d., Litostrojska 40, Ljubljana, sklicuje
uprava družbe
8. redno skupščino
družbe Saturnus Orodjarna in
strojegradnja d.d. – v likvidaciji,
Litostrojska 40,
ki bo v torek, 21. decembra 2004 ob
9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Litostrojska 40.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: za predsednika skupščine se izvoli Jurij Klešnik; za
preštevalki glasov pa Marija Katić in Snežana Mačar.
Skupščini bo prisostvovala notarka
Marina Ružič Tratnik iz Ljubljane.
2. Bilančni dobiček ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 12. novembra 2004
o sprejemu letnega poročila za leto 2003,
b) skupščina ugotavlja, da družba ni
izkazala bilančnega dobička,
c) skupščina podeljuje upravi (likvidacijskemu upravitelju) in nadzornemu svetu
družbe razrešnico, s katero potrdi in odobri
delo uprave (likvidacijskega upravitelja) in
nadzornega sveta v letu 2003.
Če ob prvem sklicu skupščine ni dosežena sklepčnost, se skupščina ponovi istega
dne ob 10. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Prostor zasedanja bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja.
Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za
ﬁzične osebe vsebovati ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov, ﬁrmo in sedež ter podpis in žig
pooblastitelja.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prihodu na skupščino izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. V sprejemni pisarni so udeleženci dolžni podpisati seznam prisotni delničarjev oziroma pooblaščencev.
Gradivo za skupščino je od objave sklica
te skupščine dalje na vpogled delničarjem v
tajništvu likvidacijskega upravitelj družbe na
naslovu: Litostrojska 40, Ljubljana, vsak
delovni dan od 11. do 13. ure. V gradivu se
nahaja letno poročilo in pisno mnenje nadzornega sveta o poslovnem poročilu.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni od objave sklica skupščine,

priporočeno po pošti ali neposredno na
sedežu družbe.
Saturnus Orodjarna
in strojegradnja d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Boris Rakar, inž. str.
Ob-31270/04
Na podlagi 34. člena statuta delniške
družbe Merx Gostinstvo in turizem d.d.,
Ljubljanska 39, Celje, uprava sklicuje
skupščino družbe,
ki bo v četrtek, 23. 12. 2004 ob 10. uri na
sedežu družbe v Celju, Ljubljanska 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Rok Fink, odvetnik iz Celja,
za preštevalki glasov se imenujeta Alja Beccari in Teja Mali.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marko
Fink iz Celja.
2. Seznanitev z letnim poročilom za
poslovno leto 2003 in pisnim poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2003 in jima podeljuje razrešnico. Izguba poslovnega leta 2003 skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let v
skupni višini 150,150.022,48 SIT se pokriva:
137,958.000 SIT v breme učinka prisilne
poravnave, 3,661.662,41 SIT v breme rezerv
iz dobička. Izguba v višini 8,530.360,07 SIT
ostane nepokrita.
3. Prenehanje članstva predsednika nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Skupščina se seznani s pisno odpovedjo
članstva predsednice Mojce Amon v nadzornem svetu družbe.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe se imenuje Alja Beccari, s pričetkom mandata 24. 12. 2004 in s prenehanjem na isti dan kot preostalima članoma
nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Ljubljanska 39, vse delovne dni od dne objave do
dne zasedanja skupščine, med 9. in
12. uro.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničar ali njegov pooblaščenec ali zastopnik vsaj tri dni pred skupščino pisno napove udeležbo. Zastopniki in
pooblaščenci morajo skupaj z napovedjo
udeležbe upravi družbe posredovati pisno
pooblastilo.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi družbe v sedmih
dneh od objave sklica.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja imajo delničarji, ki bodo vpisani v
delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni
družbi d.d. na dan roka prijave na skupščini.
Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred uradnim
začetkom zasedanja skupščine, zaradi evidence in prevzema glasovnic. V primeru, da
ob napovedani uri skupščina ne bo sklep-
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čna, se ta prestavi na 10.30 in se opravi ne
glede na število prisotnih delničarjev.
Merx Gostinstvo in turizem d.d.
uprava družbe
Št. 19/04
Ob-31273/04
Na podlagi 36. člena Statuta delniške
družbe Skupina Claas d.d. Ljubljana, Zaloška cesta 171 in 11. člena Poslovnika o delu
skupščine, sklicujem
redno skupščino
delniške družbe Skupina Claas d.d.
Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 20. decembra 2004
ob 18.30, v salonu družbe Modri lev d.o.o.,
Zaloška cesta 171, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Skupščini prisostvuje notar Boris Lepša.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine imenuje: Tomaž
Čad, za preštevalca glasov: Peter Zavasnik
in Mira Perne, za zapisnikarja: Marija Malnar.
2. Odločanje o uporabi bilančnega
dobička družbe za leto 2003 ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme Sklep o delitvi
dobička, ki je ugotovljen v računovodskih
izkazih za leto 2003 delitvi dobička iz prejšnjih let.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za leto
2003, s katero potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2003.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2004 imenuje
Revidicom Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ul. 5, Maribor.
Popolno gradivo za skupščino, vključno
z letnim poročilom za leto 2003, mnenjem
revizorja in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah je od dneva
sklica skupščine dalje na vpogled vsem delničarjem in njihovim pooblaščencem v tajništvu direktorja družbe na naslovu Zaloška
cesta 171, Ljubljana, vsak delovni dan od
11. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do uresničevanja glasovalne pravice na
skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni
pred sklicem skupščine do 14. ure v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim sklepom o katerih bo odločala skupščina, pošljejo upravidirektorju delniške družbe najkasneje v roku
7 dni od dneva objave tega sklica skupščine.
Skupina Claas d.d. Ljubljana
glavni direktor: Janez Pavel Prebil
Št. 320/2004
Ob-31290/04
Na podlagi 24. člena statuta družbe UNIVERSAL d.d. Ivančna Gorica in 283. člena
Zakona o gospodarskih družbah, uprava
UNIVERSAL d.d. Ivančna Gorica sklicuje

Št.

10. sejo skupščine
UNIVERSAL obrtno podjetje d.d.
Ivančna Gorica, Malo Hudo 4a, 1295
Ivančna Gorica,
ki bo 20. 12. 2004 ob 8. uri na sedežu
družbe na naslovu Malo Hudo 4a, Ivančna
Gorica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Jože
Nosan.
Za preštevalca glasov se imenujeta Jelka
Kastelec in Vendel Vaš.
Seji prisostvuje vabljeni notar Miro Košak
iz Ljubljane.
2. Namen pridobitve lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Sklep skupščine delničarjev družbe z
dne 25. 8. 2003 k točki štiri dnevnega reda
se dopolni, tako da se pravilno glasi:
Skupščina na podlagi osme alinee 1.
točke 240. člena ZGD pooblašča upravo
družbe za nakup 4.000 lastnih delnic, z
namenom kasnejšega umika zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe, pri čemer
nakupna cena znaša največ 600 SIT za delnico.
Sklep skupščine delničarjev družbe z
dne 31. 8. 2004 k točki štiri dnevnega reda
se dopolni, tako da se prvi odstavek sklepa
pravilno glasi:
»Oblikuje se sklad lastnih delnic družbe.
Skupščina pooblašča upravo, da kupi največ 10.000 lastnih delnic družbe z namenom kasnejšega umika zaradi zmanjšanja
osnovnega kapitala družbe pod naslednjimi
pogoji:«.
Istočasno skupščina delničarjev podaljšuje veljavnost pooblastila za nakup lastnih
delnic na podlagi predmetnega sklepa, tako
da le-ta velja 6 mesecev od dneva sprejetja,
to je najkasneje do 28. 2. 2005.
Tretjič: zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom delnic.
Predlog sklepa: zmanjša se osnovni
kapital družbe za znesek 11,452.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z
umikom in razveljavitvijo 11.452 lastnih delnic družbe v breme bilančnega dobička
družbe. Po tako izvedenem zmanjšanju
osnovnega kapitala bo družba imela osnovni
kapital v višini 37,265.000 SIT, ki bo razdeljen na 37.265 navadnih delnic v nominalni
višini 1.000 SIT za delnico družbe.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je prenos zneskov v kapitalske rezerve.
Četrtič: Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: osmi člen veljavnega
statuta družbe se uskladi z gornjim sklepom
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled pri Jožetu Kastelec – na
sedežu družbe.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo
svojo prisotnost na skupščini prijaviti najmanj 3 dni pred skupščino na sedežu
družbe, pooblaščenci pa morajo v istem
roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih
družba shrani.
Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj eno uro pred najavljenim začetkom, da
bo lahko preverjen pripravljeni seznam udeležencev glede na prijavljeno prisotnost in
da bodo prevzeli glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne z enakim dnevnim redom ob 9. uri v istih
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prostorih. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava UNIVERSAL d.d. Ivančna Gorica
Ob-31311/04
Na podlagi 21. člena Statuta delniške
družbe Mizarstvo Grosuplje d.d. direktor
družbe in nadzorni svet sklicujeta
10. skupščino
delniške družbe Mizarstvo Grosuplje
d.d.,
ki bo dne 17. 12. 2004 ob 10. uri na
sedežu delniške družbe Cesta na Krko 24,
Grosuplje.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave: za predsednika
skupščine se izvoli Ljubo Peče.
Za preštevalko glasov se izvoli Kastelic
Marija. Seji bo prisostvoval vabljeni notar,
Kotar Marjan.
2. Obravnava in sprejem predloga za
imenovanje članov nadzornega sveta.
Dne 19. 12. 2004 poteče mandat nadzornega sveta v sestavi:
1. Veseljko Borut,
2. Celan Borut,
3. Pirman Stanislav.
Zaradi izteka mandata članom nadzornega sveta družbe na predlog nadzornega
sveta skupščina izvoli dva član nadzornega
sveta – predstavnika delničarjev, to sta:
– Ljubo Peče in
– Borut Celan,
za mandatno obdobje 4 let. Mandat
novega nadzornega sveta se prične z dnem,
ko poteče mandat staremu (dosedanjemu)
nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki ga je kot predstavnika delavcev imenoval Svet delavcev družbe –Pirman
Stanislav.
3. Obravnava in sprejem predloga za
določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta pripada sejnina za udeležbo na seji
nadzornega sveta v višini 45.000 SIT neto in
za predsednika nadzornega sveta 65.000
SIT neto.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja vsak dan od
10. do 12. ure do vključno 30. 6. 2004.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko teden dni po objavi sklica
skupščine podajo družbi predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov. Predlogi morajo biti pisni in
razumno utemeljeni. Družba bo ostale delničarje seznanila o predlogih delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, ki so poslali
ustrezna pooblastila tako, da ista prispejo tri
dni pred skupščino (najava in pooblastilo)
na sedež družbe.
Ponovna skupščina
Če skupščina ne bi bila sklepčna ob uri
sklica, se bo skupščina ponovila eno uro po
prvem sklicu. Skupščina bo v drugo odločala ne glede na število prisotnih glasov
delničarjev.
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Navodilo za glasovanje
Glasovanje je osebno ali po pooblaščencu na podlagi t.i. glasovne tablice, ki jo
bodo delničarji oziroma pooblaščenci prejeli
ob vstopu v prostor, kjer bo potekalo zasedanje.
Mizarstvo Grosuplje d.d.
direktor
Jošt Franci, ek.
Ob-31321/04
Na podlagi točke 6.5, 6.6. in 6.7 poglavja
6. statuta delniške družbe Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota d.d. in skladno
z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
8. sejo skupščine
delniške družbe Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota d.d.,
ki bo v torek, dne 21. decembra 2004 ob
10. uri v sejni sobi družbe Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota d.d., Ulica
arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem
naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine imenuje odvetnik Janko
Pučnik ter preštevalca glasov Zdenko Brunec in Franc Prišenk. Seji bo prisostvoval
vabljen notar.
2. Obravnava predloga sprememb statuta delniške družbe Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.d.
Uprava predlaga skupščini sprejem
naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: v skladu s spremembo
osnovnega kapitala družbe na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v
Murski Soboti o potrjeni prisilni poravnavi
opr. št. St 9/20002-41 z dne 28. 8. 2002 ter
sklenjene pogodbe o konverziji terjatve v
lastniški delež v postopku prisilne poravnave
skupščina potrdi novo prečiščeno besedilo
statuta družbe, ki je priloženo originalu zapisnika in predstavlja sestavni del tega sklepa.
Za podpis novega prečiščenega besedila
statuta družbe se pooblasti predsednik skupščine.
3. Predlog sklepa za spremembo delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednje sklepe:
Predlog sklepa 3.1:
Skupščina je sklenila, da se delniška
družba Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.d., z dnem vpisa preoblikovanja
v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s ﬁrmo: Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota d.o.o., skrajšana ﬁrma: GLG Murska Sobota d.o.o. s
sedežem: Murska Sobota in poslovnim naslovom: Ulica arhitekta Novaka 17, Murska
Sobota ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.o.o., ki je priloga notarskega zapisnika 8. zasedanja skupščine
delniške družbe GLG Murska Sobota d.d.
Skupščina soglaša, da se osnovni kapital
delniške družbe, ki je na dan vpisa preoblikovanja registriran v celoti transformira v
osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša upoštevajoč izvedeno povečanje osnovnega kapitala v postopku prisilne
poravnave 163,292.000 SIT. Dejavnost
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družbe ostaja po preoblikovanju nespremenjena.
Skupščina soglaša, da se delnice družbe
spremenijo v poslovne deleže.
Vsota vseh delnic vsakega delničarja z
nominalno vrednostjo ene delnice 1.000 SIT,
kot je razvidno iz knjige delničarjev na dan
skupščine, je enaka poslovnemu deležu tega
družbenika – dosedanjega delničarja.
Delničarjem, ki na dan skupščine niso
lastniki najmanj 14 delnic za pridobitev vsaj
enega poslovnega deleža, ki po določilu
410. člena ZGD ne sme biti nižja od vrednosti 14.000 SIT, se izplača primerna denarna
odškodnina v višini 1.000 SIT za eno delnico.
Tako prevzete delnice s strani družbe se
spremenijo v lastni poslovni delež družbe.
Osnovni kapital nove družbe z omejeno
odgovornostjo Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.o.o. znaša brez upoštevanja izvedbe sklepov za zmanjšanje
osnovnega kapitala skladno z določili 356.
člena ZGD in upoštevajoč še neregistrirano
povečanje osnovnega kapitala družbe v
postopku prisilne poravnave, 163,292.000
SIT in vsak družbenik sprejme poslovni delež
v takšni višini, kot ustreza nominalni višini
vrednosti delnic katerih imetnik je na dan
registracije statusnih sprememb.
Predlog sklepa 3.2: v skladu s sprejetimi
sklepi pod točko 3.1 skupščina sprejme
besedilo nove družbene pogodbe v vsebini,
ki je priložena gradivu za 8. sejo skupščine
delniške družbe Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.d. Skupščina pooblasti za njen podpis predsednika skupščine. Za
izdelavo čistopisa družbene pogodbe glede
osnovnih vložkov in poslovnih deležev pooblašča skupščina upravo družbe. S sprejeto
družbeno pogodbo se nadomesti do sedaj
veljavni statut družbe. Predlog družbene
pogodbe z nedokončno usklajenim besedilom glede osnovnih vložkov in poslovnih
deležev je priloga originalu zapisnika in predstavlja sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa 3.3:
Skupščina v skladu s sprejeto novo družbeno pogodbo Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.o.o. z dnem registracije spremembe delniške družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo razreši dosedanjo
upravo družbe Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.d., in sicer se razrešijo: predsednik uprave Bratkovič Vlado in
član uprave Goričan Edvard ter Prišenk
Franc.
Skupščina v skladu s sprejeto družbeno
pogodbo in njenimi določili imenuje poslovodstvo – direktorja družbe Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota d.o.o. za mandatno dobo 4 let. Za direktorja družbe se
imenuje Vlado Bratkovič. Direktor zastopa
družbo samostojno in brez omejitev.
Imenovan direktor družbe nastopi mandat z dnem registracije spremembe delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa 3.4:
Kolikor za preoblikovanje delniške družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo po predlaganih sklepih pod 5. točko ne bodo glasovali vsi delničarji, bo odločitev sprejeta z
večino 9/10 delničarjev.
Družba izjavlja, da tistim delničarjem delniške družbe, ki nasprotujejo preoblikovanju,
preko zapisnika ponuja, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem določene poslovne
deleže za primerno odškodnino.
Skupščina je sklenila, da znaša primerna
denarna odpravnina za delničarje, ki zahte-

vajo, da družba prevzame njihov poslovni
delež, kateri jim pripada glede na njihovo
število delnic v delniški družbi, ki se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, 500
SIT za 1 delnico.
V skladu z določili 545. člena Zakona o
gospodarskih družbah lahko vsak delničar,
ki je na skupščini ugovarjal proti sklepu o
preoblikovanju, od družbe zahteva, da prevzame njegovo delnico proti plačilu primerne
denarne odpravnine, ki je delničarjem predlagana s tem sklepom. To pravico ima tudi
delničar, ki se skupščine ni udeležil, če mu je
bila protipravno preprečena udeležba na
skupščini ali če skupščina ni bila pravilno
sklicana.
Predlog sklepa 3.5: družba z omejeno
odgovornostjo Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.o.o. je pravna naslednica družbe Gozdno in lesno gospodarstvo
Murska Sobota d.d. in vstopa v vsa njena
pravna razmerja.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
so imetniki imenskih delnic in ki so tri dni
pred sejo skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe, oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
na skupščini lahko uresničujejo delničarji ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred sklicano skupščino pisno najavijo svojo
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko v tajništvo družbe Gozdno in
lesno gospodarstvo Murska Sobota d.d.,
Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska
Sobota, tako, da jo ta prejme najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarji bodo odločitve pod 2. in 3.
točko predlaganega dnevnega reda sprejemali s ¾ večino pri sklepanju zastopanega
kapitala.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna uprava v skladu z določili točke
6.13 poglavja 6. statuta družbe sklicuje
ponovno zasedanje skupščine istega dne
pol ure za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. Na ponovno sklicanem zasedanju
skupščine bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala. Skupščina veljavno odloča, če so
navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala
družbe.
Gradivo
Gradivo za skupščino, katerega sestavni
del je tudi predlog novega prečiščenega
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besedila statuta družbe ter besedilo nove
družbene pogodbe, s predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe v Ulica arhitekta Novaka 17, 9000
Murska Sobota, vsak delavnik od 8. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Gozdno in lesno gospodarstvo
Murska Sobota d.d.
uprava
Vlado Bratkovič – predsednik
Edvard Goričan – član
Franc Prišenk – član
Št. 128/04
Ob-31323/04
Na podlagi poglavja 7. statuta delniške
družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d. in
skladno z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
9. sejo skupščine
delniške družbe Gozdno gospodarstvo
Maribor d.d.,
ki bo v torek, dne 21. decembra 2004 ob
14. uri v sejni sobi družbe Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15, 2000
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine imenuje odvetnik Janko
Pučnik. Za preštevalca glasov se imenujeta
Jože Horvat in Darja Gajšek. Seji bo prisostvoval vabljen notar.
2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
z umikom delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa 2.1:
Skupščina je sklenila, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 255,058.000 SIT, zaradi
optimalizacije kapitalske strukture družbe
zmanjša za največ 40,000.000 SIT, z umikom do največ 40.000 delnic. Družba zmanjšuje osnovni kapital po določilih druge alinee
tretjega odstavka 356. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Po izvedenem zmanjšanju tako osnovni
kapital znaša do najmanj 215,058.000 SIT in
je razdeljen na do najmanj 215.058 navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT za eno delnico.
Uprava družbe je pooblaščena za izvedbo
sprejetega sklepa s tem, da ga realizira v
roku 12 mesecev od dneva sprejetja sklepa
na skupščini. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da dokončno prilagodi višino osnovnega kapitala družbe številu delnic, ki jih bo
družba pridobila in umikala skladno s sprejetim sklepom in v skladu s tem predlaga
registracijo spremembe kapitala ter uskladitev določil statuta glede višine osnovnega
kapitala v točki 4.1 statuta.
Predlog sklepa 2.2:
Na podlagi sprejetega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe se spremeni
prvi odstavek točke 4.1 statuta tako, da na
novo glasi:
Osnovni kapital družbe znaša najmanj
215,058.000 SIT in je razdeljen na najmanj
215.058 navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
za eno delnico.
Skladno z določili točke 4.13 skupščina
pooblasti predsednika nadzornega sveta, da
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podpiše prečiščeno besedilo statuta v okviru
na seji skupščine predlaganih in sprejetih
sprememb in dopolnitev statuta.
3. Pooblastilo upravi za pridobitev lastnih
delnic družbe z namenom izvedbe postopka
zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom
delnic skladno z določili tretjega odstavka
356. člena ZGD.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
V skladu z določili sedme alinee 240.
člena ZGD skupščina pooblašča upravo
družbe, da lahko z namenom umika delnic v
skladu s sprejetimi sklepi pod točko drugič 9.
seje skupščine družbe kupi skupno z že
odkupljenimi lastnimi delnicami družbe do
40.000 delnic družbe s tem, da višino
nakupne cene delnice določi uprava v
soglasju z nadzornim svetom.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
lahko pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic
izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem v soglasju z nadzornim svetom
družbe.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v skladu s sprejetimi sklepi skupščine
umakne vse pridobljene lastne delnice
družbe v skladu s sprejetimi sklepi pod točko
drugič 9. seje skupščine brez nadaljnjega
sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika
lastnih delnic ustrezno prilagodi statut, tako
da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Postopek in viri za odkup delnic se zagotavljajo v skladu z določili ZGD in statuta
družbe.
Skladno z določili točke 4.13 skupščina
pooblasti predsednika nadzornega sveta, da
podpiše prečiščeno besedilo statuta v okviru
na seji skupščine predlaganih in sprejetih
sprememb in dopolnitev statuta. Uprava
družbe je pooblaščena za nakup lastnih delnic za dobo 12 mesecev od dneva sprejetja
sklepa na skupščini oziroma do izvedbe
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe z umikom delnic v skladu s sklepi pod
točko drugič 9. seje skupščine.
4. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta družbe GG Maribor d.d.
v predloženem besedilu.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
so imetniki imenskih delnic in ki so tri dni
pred sejo skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe, oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe in glasovalno pravico
na skupščini lahko uresničujejo delničarji ter
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki tri dni
pred sklicano skupščino pisno najavijo svojo
udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko v tajništvo družbe Gozdno
gospodarstvo Maribor d.d., Tyrševa ulica 15,
2000 Maribor, tako da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
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svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarji bodo odločitve pod 2., 3. in 4.
točko predlaganega dnevnega reda sprejemali s ¾ večino pri sklepanju zastopanega
kapitala.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna uprava v skladu z določili točke
7.13 poglavja 6. statuta družbe sklicuje
ponovno zasedanje skupščine istega dne
pol ure za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. Na ponovno sklicanem zasedanju
skupščine bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala. Skupščina veljavno odloča, če so
navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala
družbe.
Gradivo
Gradivo za skupščino, katerega sestavni
del je tudi predlog novega prečiščenega
besedila statuta družbe ter besedilo nove
družbene pogodbe, s predlogi sklepov je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe v Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor,
vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Gozdno gospodarstvo Maribor d.d.
uprava – direktor
mag. Emilijan Trafela
Ob-31446/04
Na podlagi 38. člena statuta Debitel, telekomunikacije d.d. Ljubljana (prečiščeno
besedilo z dne 11. 11. 1998) sklicujem
izredno skupščino
Debitel, telekomunikacije d.d.,
ki bo 17. decembra 2004 ob 11.30, v sejni
sobi družbe Debitel, d.d., Železna cesta 18,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in veriﬁkacijske komisije ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika Blaža Pesjaka, za veriﬁkacijsko
komisijo se imenuje Barbara Perne. Notarski
zapisnik sestavi notar Miro Košak iz Ljubljane.
2. Poročilo veriﬁkacijske komisije o sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila veriﬁkacijske komisije o udeležbi na skupščini
skupščina ugotavlja, da je sklepčna in da
lahko prične z delom.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.
Predlog sklepa: na podlagi predloga nadzornega sveta skupščina razreši dosedanjega člana nadzornega sveta družbe Debitel d.d. Achima Egnerja, predstavnika
delničarja. Za novega člana se z dnem sklica
skupščine, to je 17. 12. 2004 do konca mandatnega obdobja izvoli Hermana Roemerja.
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4. Pokrivanje dodatnih davčnih obveznosti iz nerazporejenega dobička preteklih let.
Predlog sklepa: na podlagi predloga nadzornega sveta se iz postavke nerazporejenega dobička iz preteklih let pokriva dodatno
ugotovljena davčna obveznost davka od
dobička pravnih oseb za leto 2001 v višini
12,735.893,63 SIT.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu direktorja Debitel,
d.d. Ljubljana, Železna cesta 18, od delavnikih med 10. in 12. uro.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo
svojo prisotnost na skupščini prijaviti najmanj
3 dni pred skupščino na sedežu družbe,
pooblaščeni pa morajo v istem roku oddati
tudi pisna pooblastila, ki jih družba shrani.
Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj pol ure pred najavljenim začetkom, da
bo lahko preverjen pripravljeni seznam udeležencev glede na prijavljeno prisotnost in da
bodo prevzeli glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne z enakim dnevnim redom ob 18. uri v
istih prostorih. V tem primeru je Skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Debitel, d.d. Ljubljana
direktor
Borut Razdevšek
Ob-31709/04
Na podlagi točke 78. in 79. člena Statuta
Rogaška Crystal Holding d.d., Rogaška Slatina, Ulica talcev 1, sklicuje uprava družbe
7. sejo skupščine
delniške družbe Rogaška Crystal
Holding d.d.,
ki bo v četrtek, 23. 12. 2004 ob 13. uri na
sedežu družbe v prostorih Steklarskega
hrama, Ulica talcev 1, Rogaška Slatina, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli odvetnik Srečo
Jadek, za preštevalce glasov pa Marto Kaučič in Zupanec Reja. Seji skupščine bo prisostvoval notar Pavel Rojs iz Šmarja pri
Jelšah.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim poročilom
družbe za poslovno leto 2003, z mnenji revizorja, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega
poročila za poslovno leto 2003, obravnava
uporabe bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
za poslovno leto 2003.
2.1. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
in konsolidiranega poročila družbe.
2.2. Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in članov nadzornega
sveta. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2003.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za ﬁnančnega revizorja
družbe za poslovno leto 2004 se imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Neubergerjeva 30, 1130 Ljubljana.
4. Izvolitev dveh novih članov nadzornega sveta po predlogu delničarjev.
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Za člane nadzornega sveta, za mandatno
obdobje štirih let, ki prične teči z dnem izvolitve, se izvolita nova člana nadzornega sveta
po predlogu delničarjev v sled prenehanja
mandata predsednika nadzornega sveta in
pisne odstopne izjave Marinke Pucelj.
5. Obravnava in sprejem sprememb Statuta družbe.
5.1. Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta
družbe v predlagani obliki in sprejme se čistopis statuta družbe, ki upošteva sklepe
skupščine iz 5. točke dnevnega reda.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno
prijavijo na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine in v korist katerih so vknjižene delnice v delniški knjigi na
dan 13. 12. 2004.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v dvorani Steklarskega
hrama najmanj eno uro pred pričetkom zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Gradivo
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
za leto 2003, mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, vključno s predlaganimi
spremembami Statuta družbe, bo na vpogled vsak delovni dan od 9. do 13. ure v pravni pisarni na sedežu družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine v skladu z veljavno
zakonodajo.
Rogaška Crystal Holding, d.d.
uprava
Ob-31710/04
Na podlagi točke 6.2. Statuta Steklarne
»Rogaška«, d.d., Rogaška Slatina, Ulica talcev 1, sklicuje uprava družbe
9. sejo skupščine
delniške družbe Steklarna »Rogaška«,
d.d.,
ki bo v torek, 21. 12. 2004 ob 13. uri na
sedežu družbe v prostorih Steklarskega
hrama, Ulica talcev 1, Rogaška Slatina, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli odvetnik Srečo
Jadek, za preštevalce glasov pa Marta Kaučič in Reja Zupanec. Seji skupščine bo prisostvoval notar Pavel Rojs iz Šmarja pri
Jelšah.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2003, revizijskim mnenjem, poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno leto
2003, ugotovitev bilančnega dobička in
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2003.

2.1. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2003,
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
2.2. Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in članov nadzornega
sveta. Direktorju in članom nadzornega
sveta se podeli razrešnica za poslovno leto
2003.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Predlog sklepa: za ﬁnančnega revizorja
družbe za poslovno leto 2004 se imenuje
revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Neubergerjeva 30, 1130 Ljubljana.
4. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: odpokličejo se naslednji
člani nadzornega sveta družbe Steklarna
»Rogaška« d.d., Rogaška Slatina, izvoljeni
na skupščini dne 16. 7. 2001:
– Rudolf Robert,
– Šrimpf Albin,
– Mihelič Boris
in
– Jerič Marjan, izvoljen na skupščini
družbe Steklarna »Rogaška« d.d. dne 14. 4.
2004 namesto umrlega člana Jordan Valterja.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta, za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem izvolitve, se izvolijo 4 člani.
6. Obravnava in sprejem sprememb Statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve Statuta družbe in
potrdi se čistopis statuta, ki upošteva sklepe
skupščine iz 5. točke dnevnega reda v predloženi obliki.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno
prijavijo na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine in v korist katerih so vknjižene delnice v delniški knjigi na
dan 11. 12. 2004.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v dvorani Steklarskega
hrama najmanj 20 minut pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.
Gradivo
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
za leto 2003, mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta, vključno s predlaganimi
spremembami Statuta družbe, bo na vpogled vsak delovni dan od 9. do 13. ure v pravni pisarni na sedežu družbe.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine v skladu z veljavno
zakonodajo.
Steklarna Rogaška, d.d.
uprava
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Ob-31711/04
V skladu s 6. poglavjem Statuta družbe
sklicuje uprava Steklarne Luminos d.d.,
Ljubljanska cesta 35, Sl. Bistrica, delničarje na
11. sejo skupščine,
ki bo dne 21. 12. 2004 ob 10. uri na
sedežu družbe v Sl. Bistrici, Ljubljanska
cesta 35.
Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Skupščina izvoli za predsednico
skupščine Matejo Stanič Rudolf in preštevalki glasov Duško Mohorko in Brigito Pišorn.
Za sestavo notarskega zapisa bo na skupščini prisotna notarka Jožica Škrk.
2. Obravnava letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2003 z mnenjem revizorja
in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in obravnava uporabe
bilančnega dobička/izgube.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2003 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila
družbe.
3. Podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta za leto 2003.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo direktorja in članov nadzornega
sveta v poslovnem letu 2003 ter podeljuje
direktorju in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2003.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2004.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2004 revizorsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta
Steklarne Luminos d.d. po predlogu delničarjev.
Predlog sklepa: odpokličejo se naslednji
člani nadzornega sveta Steklarne Luminos
d.d., ki so predstavniki delničarjev:
– Davorin Škrinjarič,
– Albin Šrimpf,
– Robert Rudolf.
6. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta Steklarne Luminos d.d. po predlogu
delničarjev.
Predlog sklepa: izvolijo se novi člani nadzornega sveta po predlogu delničarjev za
mandatno obdobje 4 let, ki prične teči z
dnem izvolitve.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne čez eno uro. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani
v delniški knjigi 10 dni pred skupščino in ki
pisno prijavo pošljejo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni, s podpisom
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seznama prisotnih delničarjev potrdijo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter
glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti
zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na upravi Steklarne Luminos
d.d. od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine v skladu z veljavno
zakonodajo.
Steklarna Luminos d.d.
uprava

Zavarovanja
SV 880/04
Ob-31105/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 880/04
z dne 19. 10. 2004, je bil poslovni prostor št.
PO2-M-P.PR.14 v mansardi v izmeri
33,75 m2, v poslovnem objektu na zemljiščih
parc. št. 111/6, 119/7, 119/34, 111/22, 119/29
in 111/7, vse k.o. Trzin, na Ljubljanski cesti
12F v Trzinu, last zastavnega dolžnika
Econs d.o.o., Trzin, Ljubljanska cesta 12F,
na podlagi vknjižbenega dovoljenja z dne
15. 10. 2004, zastavljen v korist upnice
Banke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina NLB, Domžale, Ljubljanska 62, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
7,000.000 SIT s pp.
SV 799/04
Ob-31109/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 799/04
z dne 29. 9. 2004, je bilo dvosobno stanovanje 2 D v izmeri 63,8 m2, v 3. nadstropju
stanovanjske stavbe na Zavrteh 36, Mengeš, ki stoji na parc. št. 130/4 k.o. Mengeš,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 9.
2004, solast zastaviteljev Igorja Zrinskega,
Murska Sobota, Gregorčičeva 25, do 3/5,
Ivana Zrinskega, Murska Sobota, Lendavska 8, do 1/5, in Barbare Primožič, Ljubljana, Resljeva cesta 33, do 1/5, zastavljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
1520 Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 42.000
EUR s pp.
SV 802/04
Ob-31110/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 802/04
z dne 30. 9. 2004, je bilo stanovanje št. 29 v
izmeri 63,76 m2, v V. nadstropju B stopnišča
stanovanjske stavbe na Miklošičevi 1d, Domžale, ki stoji na parc. št. 4022/3 k.o. Domžale,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 9.
2004, solast zastaviteljev Tamare Bregar,
Jagnjenica 10b, Radeče in Marka Vaupotiča,
Pod Kozjakom 10, Selnica ob Dravi, za vsakega do ½, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., 1520 Ljubljana, Trg
republike 2, za zavarovanje dveh denarnih
terjatev po 23.000 EUR s pp.
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SV 862/04
Ob-31111/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 862/04
z dne 13. 10. 2004, je bilo stanovanje št. 9 v
izmeri 33,5 m2, s kletnim boksom št. 3 in parkirnim prostorom, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na Breznikovi ul. 14, Domžale, ki
stoji na parc. št. 1946/1 k.o. Domžale, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 10. 2004,
last zastaviteljice Mateje Pušnik, Lehen na
Pohorju 48A, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., 1520 Ljubljana,
Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 33.400 EUR s pp.
SV 890/04
Ob-31113/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 890/04
z dne 21. 10. 2004, je bil posamezni del
stavbe št. 42 v objektu A1 (stanovanje v
izmeri 101,79 m2 in terasa v izmeri 27,89 m2,
v 8. etaži, kletna shramba št. 42 v izmeri
7,22 m2, v 1. etaži, 2 parkirni mesti v podzemni garaži), stoječem na parc. št. 3056/2
k.o. Domžale, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 17. 12. 2003, last zastaviteljice Erike Mlakar, Kamnik, Zikova ulica 7,
zastavljeno v korist upnice Banke Zasavje,
d.d., skupina NLB, Trbovlje, Trg revolucije
25c, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 7,500.000 SIT s pp.
SV 860/04
Ob-31114/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 860/04
z dne 13. 10. 2004, je bilo dvoinpolsobno
stanovanje št. 25/IV tip E v izmeri 71,96 m2,
v 4. nadstropju stanovanjske stolpnice C-2
na Ulici Matije Tomca 1, Domžale, ki stoji na
parc. št. 3898/3, 3894/2 in 3899/3, vse k.o.
Domžale, na podlagi notarskega zapisa
kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV 841/04 z
dne 8. 10. 2004, solast zastaviteljev Marka
Hermana in Jelislave Herman, oba Celovška cesta 263, Ljubljana, za vsakega do
1/2, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike
2, za zavarovanje denarne terjatve v znesku
50.200 EUR s pp.
SV 742/04
Ob-31115/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Majde Lokošek,
opr. št. SV 742/04 z dne 15. 9. 2004, je bilo
zastavljeno dvosobno stanovanje št. 14, v
izmeri 61,40 m2, na naslovu Miklošičeva 1B,
Domžale, last zastavitelja na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 7. 9. 2004, s
prodajalcem Hypo Leasing, vse v korist
upnika Brinšek Branka, roj. 20. 2. 1964, stanujočega Litijska cesta 317G, za zavarovanje denarne terjatve v višini 77.560 EUR s
pripadki.
SV 891/04
Ob-31116/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 891/04 z dne
22. 10. 2004, je bila garsonjera št. 13, v
izmeri 27,60 m2, ki se nahaja v mansardi, s
pripadajočim kletnim prostorom št. 13, v
izmeri 6,10 m2 (dva), ter zunanjim parkirnim
prostorom stanovanjskega objekta, stoječega na parc. št. 1163/1 k.o. Prevoje, vse na
naslovu Prevoje pri Šentvidu 161, Lukovica,
last kreditojemalca Mihe Praunseisa ter solidarnega poroka Katje Klanšek, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
22. 9. 2004, sklenjene s prodajalcema Darkom Bernardom in Marjetko Zorc, zastav-
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ljeno v korist upnice Volksbank - Ljudske
banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 33.360 EUR, s pripadki.
SV 526/04
Ob-31117/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győﬁ iz
Lendave, opr. št. SV 526/04 z dne 9. 11.
2004, je bilo dvosobno stanovanje v stanovanjski stavbi v Lendavi, Župančičeva ulica
št. 6/VI, ki stoji na parc. št. 4274/8 k.o. Lendava, v II. nadstropju stanovanjske zgradbe,
označeno s številko 12, v skupni izmeri
60,54 m2, skupaj s solastninsko pravico in
sorazmernim deležem na prostorih, objektih
in napravah, ki služijo objektu kot celoti, kakor
tudi delež stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki služi stanovanjski stavbi za redno
rabo, v lasti Kuzma Bojana, EMŠO
0408963500245, Župančičeva ulica št. 6/VI,
9220 Lendava, do 1/1, ki ga je pridobil na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 5.
2001, sklenjene med Štrakl Miranom, Moščanci 26, kot prodajalcem ter dolžnikom in
zastaviteljem kot kupcem, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 25.300 CHF s pripadki.
SV 519/04
Ob-31118/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-519/04 z dne
10. 11. 2004, je bil poslovni prostor v izmeri
40,85 m2, v pritličju stanovanjskega objekta A
v soseski BS-3 Stožice Ljubljana, v nizu III, v
Ulici hercegovske divizije, stoječe na parc. št.
470, parc. št. 471, parc. št. 472, parc. št.
473/2, parc. št. 474, parc. št. 475/2, parc. št.
834, parc. št. 409/1, parc. št. 409/2 in parc.
št. 408/2, k.o. Brinje, last zastaviteljice Ivanke
Flerin iz Ljubljane, na podlagi kupne pogodbe
o nakupu poslovnega prostora v stanovanjskem objektu v soseski BS-3 Stožice Ljubljana, sklenjene dne 12. 4. 1977 s prodajalcem Staninvest Ljubljana in kupcem Ivanko
Flerin, zastavljen v korist upnika Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva Maribor, Trubarjeva 11, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,500.000 SIT s pripadki, zoper dolžnika Frizerski salon »V«, Višnjica Ikonić s.p.
SV 980/2004
Ob-31119/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 980/2004 z dne 8. 7.
2004, je bilo stanovanje št. 2 v izmeri 65,54 m2,
v večstanovanjski zgradbi v Begunjah, ki stoji
na parc. št. 338/5, vlož. št. 1205, k.o. Begunje,
s solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah, ki služijo stanovanjskemu bloku kot celoti ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka, last
dolžnice Alenke Repe, EMŠO 2703973505287,
stanujoče Begunje 15/d, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 1. 2003,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 010, Maribor, kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnice Pošte Slovenije, d.o.o., matična
številka 5881447, Slomškov trg 10, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,550.437,77 SIT s pripadki.
SV 1065/04
Ob-31120/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1065/04 z dne 4. 11.
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2004, je nepremičnina, dvosobno stanovanje
št. 1, v skupni izmeri 46,94 m2, s pripadajočimi prostori v izmeri 7,25 m2, ki se nahaja v
I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Teslova ulica 7, stoječe na parc. št. 583,
vpisani pri vl. št. 1180, k.o. Tabor, last Janeza
in Natalije Špringer, oba stanujoča Teslova
ulica 7, Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 11. 1994,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Janeza in Natalije Špringer, oba stanujoča Teslova ulica 7, Maribor, v
višini 12.000 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 1156/2004
Ob-31279/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1156/2004 z dne 9. 11.
2004, je stan. št. 13/III v izmeri 56,90 m² v hiši
v Mariboru, Ul. Staneta Severja 7, stoječi na
parc. št. 1610 k.o. Sp. Radvanje, last Borstner Bojana, stan. Kotlje 125, na temelju prodajne pogodbe z dne 8. 10. 2004, zastavljeno v korist Probanke d.d., Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
12,900.000 SIT s pp, kar predstavlja na dan
sklenitve pogodbe 53.784,04 EUR, preračunano po srednjem tečaju BS.
SV 936/004
Ob-31281/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Lučovnik Eve iz Nove
Gorice, opr. št. SV 936/04 z dne 10. 11. 2004,
zoper dolžnika Delfar Davida Foto Fantasy
s.p., iz Nove Gorice, Ulica Tolminskih puntarjev 4, je bil trgovsko poslovni lokal v ocenjeni
velikosti 78,48 m2, ki se nahaja med osjo F in
G, od linije 1 do linije 5, z oznako P.6.1.A.,
P.6.1.B. in P.6.1.C. ter priročno skladišče v
kleti v ocenjeni velikosti 33,44 m2, ki se
nahaja med osjo B in C od linije 15 do linije
16, z oznako K.5.1. in K.5.2, v objektu
Poslovno trgovskega centra D v Novi Gorici
na Delpinovi ulici, s parc. št. 657/14, 657/29
in 657/31 k.o. Nova Gorica, last dolžnika, na
podlagi pogodbe številka 7 z dne 19. 3. 1997,
sklenjene z Electa Inženiring d.o.o., Mestni
trg 8, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM Maribor d.d. Področje Nova
Gorica, Kidričeva ulica 11, Nova Gorica,
matična številka 94314527, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT s
pripadki.
SV 1628/04
Ob-31284/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat, opravilna številka SV 1628/04 z dne 12. 11. 2004,
je bila nepremičnina, stanovanje številka 3 v
pritličju, v izmeri 56,90 m2, s kletnim prostorom – shrambo številka 3 v izmeri 3,67 m2,
kar vse se nahaja v stavbi v Mariboru, Ulica
heroja Mašere in Spasiča 4, zgrajeni na parceli številka 1335/2 katastrska občina
Pobrežje; last dolžnice – zastaviteljice Klaudije Savić in zastavitelja Roberta Merca, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 16. 6. 2004, sklenjene med njima kupcema ter med Herus d.o.o. kot prodajalcem;
zastavljena v korist upnice PB Slovenije, d.d.
– bančna skupina Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice – zastaviteljice Klaudije Savić, v višini 5,450.000 SIT
s pripadki in z zapadlostjo najkasneje do
vključno 30. 11. 2010.

SV 647/04
Ob-31441/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 647/04 z dne 15. 11. 2004, je
bilo trisobno stanovanje št. A-3S, v mansardi
nad III. nadstropjem v večstanovanjski stavbi
v Kranjski Gori, Bezje 4 (3S-L), stoječe na
parc. št. 425/5 k.o. Kranjska Gora, v skupni
izmeri 75,12 m2, last zastaviteljice Aleksandre Fiorelli, Spodnje Rute 7, Gozd Martuljek,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 11.
2004, sklenjene s Štefanom Bauerjem in
Božo Bauer iz Domžal kot prodajalcema,
zastavljeno v korist upnice Volksbank – Ljudske banke d.d., matična številka 5496527, s
sedežem Dunajska cesta 128a, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 62.600
EUR s pripadki.
SV 681/04
Ob-31447/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-681/04 z dne 15. 11. 2004, je
bilo dvosobno stanovanje št. 4 v izmeri
55,89 m2, v prvem nadstropju stanovanjske
hiše Tomšičeva 8 v Velenju, ki stoji na parceli
št. 1911/1 k.o. Velenje, last dolžnika Čretnik
Mitje, roj. 31. 1. 1966, stan. Šaleška cesta
20A, 3320 Velenje, na podlagi kupoprodajne
pogodbe za prodajo stanovanja z dne 11. 10.
2004, zastavljeno v korist upnice Volksbank
- Ljudske banke d.d., Dunajska 128a, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
27.100 EUR s pripadki.
SV 735/04
Ob-31448/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-735/04 z dne
16. 11. 2004, je bil poslovni prostor »Bufet« z
ostalimi pomožnimi prostori v pritličju bloka v
Šentjerneju, Trg Gorjanskega bataljona 8, z
uporabno površino 89,39m2, last Mirka
Košaka, Drama 12, Šentjernej, zastavljen v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična
številka 5860571, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,500.000 SIT s pripadki.
SV 1169/2004
Ob-31449/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1169/2004 z
dne 11. 11. 2004, je dvosobno stan. št. 33/V
v izmeri 63,28 m², v stavbi v Mariboru, Goriška 7, stoječi na parc. št. 178 k.o. Sp. Radvanje, last Hypo Leasing Maribor d.o.o., na
podlagi prodajne pogodbe št. 30/2002 z dne
30. 7. 2002, zastavljeno v korist Bank Austria
Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 77.720 CHF s pp, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS za
CHF na dan plačila.
SV 1174/2004
Ob-31450/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1174/2004 z
dne 11. 11. 2004, je stan. št. 34/VII v izmeri
63,44 m², v bloku v Mariboru, Koroška 118,
ki stoji na parc. št. 1801/1, 1801/4, 1802,
1803/1, 1818, 1819 in 958/11 – k.o. Koroška
vrata, last Hedžet Denisa, stan. Maribor,
Dobravska 15, na temelju prodajne pogodbe
z dne 28. 9. 2004, zastavljeno v korist Posojilnice - Bank Bilčovs-Hodiše-Škoﬁče, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 40.000 EUR s pp.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
SV 1180/2004
Ob-31451/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV1180/2004 z dne 12. 11.
2004, je stanovanje št. 19/III v izmeri
70,65 m², v hiši v Mariboru, Majcigerjeva 1, ki
stoji na parc. 942/1 k.o. Sp. Radvanje, last
Tomažič Violete, stan. Maribor, Majcigerjeva
1, na temelju kupoprodajne pogodbe o prodaji stan. št. 57/93 z dne 7. 10. 1993 in
dodatka št. 1/02 z dne 11. 9. 2002, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 5,600.000 SIT s pp.
SV 739/04
Ob-31452/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-739/04 z dne
16. 11. 2004, je bil trgovski lokal v Novem
mestu, na avtobusni postaji, Topliška ulica 1,
v pritličju v izmeri 20,10 m2, po tehnični dokumentaciji označen s številko 3, last zastaviteljice Maje Plantan, rojene 27. 6. 1973, stanuje Drska 46, Novo mesto, zastavljen v
korist upnice banke Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
matična številka 5860571, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,200.000 SIT s pripadki.
SV 1599/2004
Ob-31453/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1599/2004 z dne 11. 11.
2004, je bila nepremičnina, stanovanje št. 4,
v skupni izmeri 64,31 m2, od tega s pripadajočim kletnim prostorom št. 4 v izmeri 4,23 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Partizanska cesta 65,
Maribor, na parc. št. 518 k.o. Maribor – Grad,
katerega lastnika sta na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 10. 2004, sklenjene
s prodajalcem Krope Boštjanom, Čebelarska
ulica 15, Orehova vas, dolžnik Lukman Milan,
EMŠO 1304954501240, stanujoč Ptuj, Langusova ul. 8 in zastaviteljica Lukman Nataša,
EMŠO 3112961505155, stanujoča Ptuj, Langusova ulica 8, zastavljena v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Podružnica Ptuj, Novi trg 1, Ptuj, matična št.
5860580067, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
SV 1611/2004
Ob-31694/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bohinc Stanislava iz
Maribora, opr. št. SV 1611/2004 z dne 12. 11.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje št. 139,
v 2. nadstropju, v izmeri 56,58 m2, in kletna
shramba št. 139, v izmeri 3,94 m2, v stanovanjskem objektu v Mariboru, Prušnikova ul.
44, zgrajen na parc. št. 1118/1 in 1118/2, ki je
vpisan v zemljiško knjigo pri vložku/podvložku št. 1770/139, katastrska občina Sp.
Radvanje, last kreditojemalcev in zastaviteljev Vegan Cvetka, rojenega 7. 3. 1983,
EMŠO 0703983500286 in Gradišnik Daniele,
rojene 7. 5. 1982, EMŠO 0705982505147 na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med
Vegan Cvetkom, rojenim 7. 3. 1983, EMŠO
0703983500286 in Gradišnik Danielo, rojeno
7. 5. 1982, EMŠO 0705982505147, kot kupcema in prodajalko Tušek Bunc Ksenijo,
EMŠO 3006956505827, Prušnikova ulica 32,
2000 Maribor, in sicer v korist kreditodajalke
Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter
Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7,

Št.

A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, matična
številka 1870637, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 36.000 EUR, s pripadki, ki
zapade v plačilo 30. 11. 2019.
SV 1626/2004
Ob-31695/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1626/2004 z dne 12. 11.
2004, je bila nepremičnina, celotna kletna
etaža hiše in štirisobno stanovanje v pritličju
te hiše, obe garaži v prizidku te hiše ter sorazmerni delež funkcionalno odmerjenega dvorišča, vse locirano na Dragonjevi 2 v Mariboru, parcela številka 418, pripisana pri vložni
številki 1032, katastrska občina Spodnje
Radvanje, last dolžnice in zastaviteljice Petre
Marinič, EMŠO 2108966506094, stanujoče
Maribor, Dalmatinska ul. 39, do 1/2 in Marinič
Roberta, EMŠO 2101966500415, stanujočega Maribor, Dalmatinska ul. 39, do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 25. 10. 2004 s prodajalci Ledinek Ljubico, Ledinek Darko in Ledinek Bianko,
zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,000.000 SIT
s pripadki.
SV 1630/2004
Ob-31696/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1630/2004 z dne 17. 11.
2004, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 13 v izmeri 61,87 m2, v 2. nadstropju
stanovanjskega bloka v Mariboru, Goriška ul.
5, ki stoji na parceli številka 179, pripisani pri
vložni številki 1206, katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnika Elektro Tabga
d.o.o., Radovanova ul. 2, Maribor, matična št.
5294576, do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 5. 4. 2002 s prodajalko Novak Bredo, zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini največ 15,000.000 SIT.
SV 818/04
Ob-31697/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca,
opr. št. SV 818/04 z dne 17. 11. 2004, je bila
nepremičnina – stanovanje ident. št. 1, v
izmeri 57,59 m2 in pomožni prostor v izmeri
1,51 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na
naslovu Na zelenici 13, Prebold, stoječi na
parc. št. 345.S, parc. št. 277/18 in parc. št.
324/5 k.o. Prebold, last dolžnice Štorman
Metke, EMŠO 1307977505218, stanujoče
Na zelenici 13, Prebold, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 4. 11. 2004, sklenjene med
dolžnico kot kupovalko in prodajalko Občino
Prebold, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, s sedežem na naslovu
Bahnstase 22, 9141 Eberndorf, Avstrija, enolična identiﬁkacijska številka 1870653, za
zavarovanje denarne terjatve upnice do dolžnic Štorman Ljudmile in Štorman Metke, v
znesku 25.000 EUR, z zapadlostjo zadnjega
obroka 20. 7. 2019, s pogodbeno obrestno
mero 6,50 odstotkov na dan sklenitve
pogodbe in efektivno letno obrestno mero, ki
ob odobritvi kredita znaša 7,37 odstotkov, ter
možnostjo predčasne zapadlosti v primerih,
določenih v točki osmič kreditne pogodbe, v
primeru zamude z zamudnimi obrestmi in
stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
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SV 1606/2004
Ob-31698/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. 1606/2004 z dne 17. 11. 2004, je bilo
podstrešno stanovanje večstanovanjske hiše
na naslovu Župančičeva ul. 21, Kranj, ki stoji
na parc. št. 61/10 k.o. Huje, v skupni izmeri
79,50 m2, last dolžnika – zastavitelja Filipa
Andreja Koletnika, Graz, Republika Avstrija,
na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene
10. 11. 2004 s prodajalcem Miranom Omejcem, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe
– Adria – Bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, matična številka 1319175, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini
126.903,55 CHF po srednjem tečaju Banke
Slovenije s pripadki.
SV 692/04
Ob-31699/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja,
opr. št. SV-692/04 z dne 16. 11. 2004, je bilo
dvosobno stanovanje št. 47 v izmeri 55,35 m2,
s pripadajočo kletjo v izmeri 0,92 m2, ki se
nahaja v 11. nadstropju stanovanjske hiše v
Velenju, Šaleška 16, zgrajenem na parceli št.
2518, vpisani v z.k. vložek št. 800 k.o. Velenje,
last dolžnika Mrkonjić Mladenka, roj. 14. 3.
1971, Šaleška cesta 16, 3320 Velenje, EMŠO
1403971500019, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 16. 7. 2001, zastavljeno v
korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
22.400 CHF s pripadki.
SV 1193/2004
Ob-31700/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1193/2004 z dne 16. 11.
2004, je enosobno stan. št. 146/III v izmeri
39,76 m², v hiši v Mariboru, Trg Dušana Kvedra 2, k.o. Tabor, last Fliser Eve, stan. Maribor, Trg Dušana Kvedra 2, na temelju prodajne pogodbe z dne 25. 3. 1998 in dvosobno
stan. z 2 kabinetoma št. 8/III v izmeri 72,90
m², s kletno shrambo št. 8 v izmeri 6,25 m², v
stavbi v Mariboru, Borštnikova 108, stoječi na
parc. 1375/5 k.o. Sp. Radvanje, last Fošnarič
Sama in Fošnarič Maje, obeh stan. Maribor,
Borštnikova 108, zastavljeno v korist Bank
Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 100.000 CHF s pp, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS za CHF
na dan plačila.
SV 1089/04
Ob-31701/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1089/04 z dne 12. 11.
2004, je nepremičnina, dvosobno stanovanje
št. 21, v skupni izmeri 49,77 m2, s pripadajočimi drugimi prostori, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Cesta XIV. Divizije 5, stoječe na parc. št.
1084/47, k.o. Pobrežje, ki je last Gorazda
Črepinka, stan. Spodnje Dobrenje 8, Pesnica
in Manje Zelenik, stan. Bevkova ul. 1, Maribor, vsakega do ½, na podlagi prodajne
pogodbe št. 362-612/93 z dne 21. 10. 1993
in kupoprodajne pogodbe z dne 9. 11. 2004,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, 1870572, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Gorazda Črepinka, stan. Spodnje Dobrenje 8, Pesnica in
Manje Zelenik, stan. Bevkova ul. 1, Maribor,
v višini 36.500 EUR v tolarski protivrednosti
po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
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SV 1091/04
Ob-31702/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 1091/04 z dne 12. 11. 2004, je
nepremičnina, enosobno stanovanje št. 13, v
skupni izmeri 35,58 m2, s pripadajočimi drugimi
prostori, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Ulica Šercerjeve
brigade 22, stoječe na parc. št. 202, k.o. Tezno,
ki je last Natalije Klauzner, Goriška ulica 19/c,
Maribor in Andreja Klauznerja, Šomat 33/a,
Pesnica, vsakega do ½, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11. 2004, zastavljena
v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Republika
Avstrija, 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Natalije Klauzner, Goriška
ulica 19/c, Maribor in Andreja Klauznerja,
Šomat 33/a, Pesnica, v višini 28.700 EUR v
tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 632/2004
Ob-31703/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega pri notarki Zdenki
Gustinčič iz Nove Gorice, pod opr. št. SV
632/2004, dne 17. 11. 2004, sta bila:
– poslovni prostor v pritličju objekta “A”, ki
je v komercialni skici označen s št. AV-S.1.0,
v izmeri 1100 m2 ter parkirišče in zunanje
površine ob vzhodni in južni strani kupljenih
poslovnih prostorov (ob fasadi objekta), ki so
v komercialni skici označeni s št. AV-S.1.1 v
izmeri 1000 m2 ter
– poslovni prostor v pritličju objekta “A”, ki
je v komercialni skici označen s št. AV-S.2.0,

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 27/2004
Os-31049/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 27/2004 sklep z
dne 27. 10. 2004:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Plam, Trgovina in elektrostoritve
d.o.o., Celjska 34, Rogaška Slatina in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno
poravnavo dne 27. 10. 2004.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
en razred, kot sledi:
Razred A: Terjatve upnikov po drugem
odstavku 160. člena ZPPSL, katerih položaj
se s pravnomočnostjo sklepa o potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni in bodo poplačane 100% v postopku prisilne poravnave.
Razred B: Terjatev upnika, ki je podpisal
pogodbo o konverziji terjatev v bodoči kapitalski oziroma lastniški delež pod pogojem,
da bo prisilna poravnava izglasovana.
Razred C: Terjatve vseh ostalih upnikov,
ki bodo odpisane v višini 80% in poplačane
v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi v višini 20% z
obrestmi 0% letno.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
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v izmeri ca. 1000 m2 ter parkirišče in zunanje
površine ob fasadi kupljenih poslovnih prostorov, ki so v komercialni skici označeni s št.
AV-S. 2.1. v izmeri 500 m2, ki se nahajata v
TC Merkur, ki stoji na parc.št. 1182/1 k.o.
Kromberk,
zastavljena v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 450,000.000 SIT z obrestmi v
višini 5,5% letno obrestno mero, plačljive v 54
enakih mesečnih obrokih po 3,947.000 SIT, ki
zapadejo do zadnjega dne v mesecu, prvič
31. 5. 2005, 55. obrok pa v višini 236,862.000
SIT z zapadlostjo 12. 11. 2009.
SV 1065/04
Ob-31704/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marka Finka iz Celja,
Stanetova 16, SV 1065/04 z dne 16. 11.
2004, je bil poslovni prostor v izmeri 126 m2,
v zgornji etaži objekta z lego med osmi 3 in
4 m tega objekta, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem (dvorišče) v skupni izmeri
210 m2, ki stoji na parceli št. 1115/32, k.o.
Medlog, last Racio Razvoj d.o.o., pridobljeno
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
14. 11. 2003, v zvezi z izjavo in zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 22. 10. 2004, med
prodajalcem Ratio Commerce s.r.o. Praha in
kupcem Racio Razvoj d.o.o., zastavljeno v
korist upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pripadki napram dolžniku
Racio Razvoj d.o.o.

zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrjeni prisilni poravnavi je
postal pravnomočen dne 9. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 11. 2004
St 85/2004
Os-31050/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 85/2004 sklep z dne 11. 11. 2004:
I. To sodišče je dne 16. 8. 2004 ob 15. uri
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Specializirana okrepčevalnica Fekri Beđeti s.p.,
Aškerčeva ulica 20, Celje, z dne 16. 8.
2004 in je dne 11. 11. 2004 ob 9. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Specializirana okrepčevalnica Fekri Beđeti s.p.,
Aškerčeva ulica 20, Celje (matična številka:
5018262, ID št. za DDV: SI95645870).
Odslej se ﬁrma glasi: Specializirana
okrepčevalnica Fekri Beđeti s.p., Aškerčeva
ulica 20, Celje (matična številka: 5018262,
ID št. za DDV: SI95645870) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16,
Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis

začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
01100-1000339014 (sklic na št. 11
42153-7110006-85000404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. januarja 2005 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 11. 11.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 11. 2004
St 74/2004
Os-31051/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 74/2004 sklep z dne 11. 11.
2004:
I. To sodišče je dne 30. 7. 2004 ob 11.13
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Kaisersberger Nadica s.p., »Zastopništvo posredništvo«, Teharska c. 60, Celje, z
dne 30. 7. 2004 in je dne 11. 11. 2004 ob 10.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Kaisersberger Nadica s.p., »Zastopništvo posredništvo«, Teharska c. 60, Celje
(matična številka: 5584156, ID št. za DDV:
SI95794387).
Odslej se ﬁrma glasi: Kaisersberger
Nadica s.p., »Zastopništvo-posredništvo«,
Teharska c. 60, Celje (matična številka:
5584156, ID št. za DDV: SI95794387) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
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sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa
morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic
na št. 11 42153-7110006-74000404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. januarja 2005 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 11. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 11. 2004
St 32/2004
Os-31052/04
Poravnalni senat tukajšnjega sodišča
objavlja na podlagi drugega odstavka
52. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in
52/99) oklic:
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo nad dolžnikom Andromeda Trgovina in storitve d.o.o. Koper, Šmarska
cesta 2, Koper, dne 16. 12. 2004 ob 9. uri v
razpravni dvorani št. 135/I tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču
v sobi 208/II (desno) v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki, ki so pravne osebe, naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za
zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo
upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki jih bo
senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 11. 2004
St 2/94
Os-31053/04
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Servisno podjetje p.o. – v stečaju, Tavčarjeva 45, Kranj, s sklepom opr.
št. St 2/94 z dne 10. 11. 2004 razrešilo stečajnega upravitelja Francija Perčiča, Prisojna 9,
Bled.
Za novega stečajnega upravitelja je določen Mihael Bakovnik, Hotemaže 3, Preddvor.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 11. 2004
St 6/2004
Os-31054/04
To sodišče je s sklepom St 6/2004 z dne
8. 11. 2004 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom NRP gostinstvo, storitve in
posredovanje d.o.o. Ljubljana, Cesta na
Urh 4 – 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 8. 11. 2004
St 182/2004
Os-31055/04
To sodišče je s sklepom St 182/2004 dne
5. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Antikom trgovanje in proizvodnja d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152,
matična številka 5816807.

Št.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
Simona Goriup, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo,
da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva, objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka. Prijave je
treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in
največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 2. 2005 ob 10.15, 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 106/2004
Os-31056/04
To sodišče je s sklepom St 106/2004 z
dne 3. 11. 2004 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Zeleni dom prodajno izvajalski inženiring d.o.o. Kočevje, Reška cesta
12 – 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 3. 11. 2004
St 8/96
Os-31057/04
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
St 61/2004
Os-31058/04
1. Z dnem 8. 11. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Chrysler Kia avtokleparstvo Janez Pozvek s.p., Veščica 1/h,
Murska Sobota, matična številka 5338039,
davčna številka 70365369.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po tej objavi stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo
biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se
takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso
morajo plačati pravne osebe na račun sodnih taks št. 01100-1000339014, ﬁzične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100614.
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4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 31. 1. 2005 ob 13.30, pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 8. 11. 2004 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 11. 2004
St 55/2004
Os-31059/04
1. Z dnem 8. 11. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Avtohiša Ferenčak,
trgovina z avtomobili, rezervnimi deli in
dodatno opremo d.o.o., Lipa 20, davčna
številka
97175609,
matična
številka
1414968.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po tej objavi stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v
dveh izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100554.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 7. 2. 2005 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 8. 11. 2004 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 11. 2004
St 57/2004
Os-31060/04
1. Z dnem 10. 11. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Marica, podjetje za
gostinstvo in trgovino, Mostje d.o.o.,
Mostje 87, matična številka 5770670.
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 II. 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
42200-7110006-51100574.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 24. 1. 2005 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.

Stran

7976 /

Št.

124 / 19. 11. 2004

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
dne 10. 11. 2004 je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je bila 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 10. 11. 2004
St 60/2004
Os-31062/04
1. Z dnem 10. 11. 2004 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Tara trgovsko podjetje na debelo in drobno, export – import
d.o.o. Partizanska 42, Gornja Radgona,
matična številka 5565405.
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 II. 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
42200-7110006-51100604.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 24. 1. 2005 ob 9.30 v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
dne 10. 11. 2004 je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je bila 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 10. 11. 2004
St 50/2004
Os-31063/04
1. Z dnem 10. 11. 2004 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Gradbeništvo in gostilna »Smreka« Ernest Bagola
s.p., Korovci 41/a, Cankova (davčna številka 21753156, matična številka 5984473).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
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taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100504.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 7. 2. 2005 ob 13.15, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 10. 11. 2004 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 11. 2004
St 59/2004
Os-31065/04
1. Z dnem 10. 11. 2004 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom RTG Victoria Hibler & G, Podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem d.n.o., Predanovci
21 (davčna številka 31242600, matična številka 5733049000).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob progi
53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
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
42200-7110006-51100594.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 7. 2. 2005 ob 13.30, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 10. 11. 2004 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 11. 2004
St 15/2003
Os-31066/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 15/2003
z dne 1. 10. 2004, ki je postal pravnomočen
dne 16. 10. 2004 potrdilo prisilno poravnavo
med dolžnikom Pigal, Trgovina in storitve,
d.o.o., Nova Gorica, Rejčeva ulica 5 in njegovimi upniki, ki se glasi:
Prisilna poravnava nad dolžnikom Pigal,
Trgovina in storitve, d.o.o., Nova Gorica, Rejčeva ulica 5, je sprejeta in se potrdi.
Terjatve upnikov so razdeljene v naslednje
razrede:
Razred A: terjatve ločitvenih upnikov, na
katere prisilna poravnava nima vpliva in se
poplačajo v celoti.
Razred B: priviligirane terjatve delavcev,
na katere prisilna poravnava nima vpliva in se
poplačajo 100% v roku enega leta po pravnomočnosti prisilne poravnave.
Razred C: terjatve iz naslova neplačanih
zamudnih obresti od neplačanih davkov in
prispevkov, ki se odpustijo v celotnem znesku.

Razred D: terjatve upnikov, ki spadajo
med navadne terjatve in bodo konvertirale v
novo izdane lastniške deleže.
Razred E: terjatve upnikov, ki jih bo dolžnik poplačal v višini 47% od vrednosti ugotovljenih terjatev v roku dveh let od dneva pravnomočnosti prisilne poravnave.
Podrobnejši pregled upnikov po posameznih razredih izhaja iz NFR, ki je sestavni del
izreka sklepa o prisilni poravnavi.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso bile
prerekane, z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo
plačilo, je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka
udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Potrjena prisilna poravnava nima pravnega učinka za terjatve upnikov proti porokom, solidarnim dolžnikom in regresnim zavezancem.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 10. 2004
St 15/2004
Os-31072/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 15/2004 sklep z dne
27. 10. 2004:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: M & C Korošec, Nizkogradnja, hidrogradnja in gradbena mehanizacija, Korošec Marjan s.p., Ložnica pri Žalcu 43, Žalec
in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 27. 10. 2004.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v en
razred, kot sledi:
Razred A: Terjatve vseh navadnih upnikov
zasebnika, ki se poplačajo 20% v roku enega
leta brez obresti od pravnomočnosti sklepa o
potrjeni prisilni poravnavi.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov po
potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek
tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka
udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrjeni prisilni poravnavi je
postal pravnomočen dne 11. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 11. 2004
St 56/2004
Os-31086/04
To sodišče je s sklepom z dne 8. 11. 2004
odločilo, da se nad dolžnikom Pekarna Pila
Della Fontanella – Jeremić Vukosava s.p.,
Kidričeva 17, Koper, začne stečajni postopek in se takoj zaključi ter po pravnomočnosti
sklepa odredilo izbris dolžnika iz registra
samostojnih podjetnikov.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 11. 2004
St 217/2004
Os-31087/04
To sodišče je s sklepom z dne 25. 10.
2004 pod opr. št. St 217/2004 začelo posto-
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pek prisilne poravnave nad dolžnikom Kmetijska zadruga Vrhnika z.o.o., Cankarjev
trg 5, Vrhnika, matična številka 5142270000,
šifra dejavnosti 51.110, davčna številka
61401439.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic
na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (25. 10.
2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo,
prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan
začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Staška Mrak Jamnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Gallagher-elog d.o.o., Na vasi 2, Brezovica,
– Krmeljček d.o.o., Žlebe 46, Medvode,
– Frančišek Hladnik, Blatna Brezovica 27,
Vrhnika,
– Zrno d.o.o., Gmajna 6, Raka,
– Anton Vehar, Podlipa 42, Vrhnika – predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 25. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2004
St 172/2004
Os-31089/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 172/2004 z dne 8. 11. 2004 zoper dolžnika
Mladen Jelisavac s.p., Polanškova ul. 37,
Ljubljana, davčna številka 57979847,
matična številka obrata 5598579, začelo stečajni postopek, ki ga je zaradi premajhne
stečajne mase takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2004
St 220/2004
Os-31090/04
To sodišče je s sklepom z dne 11. 11. 2004
pod opr. št. St 220/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Noric – Tec
družba za trgovino, proizvodnjo in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Martinčeva 6a,
matična številka: 5950210, šifra dejavnosti:
011320.
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Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic
na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (11. 11.
2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo,
prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan
začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Melita Butara iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Intec MKD, d.o.o., Ljubljanska c. 24a,
Kranj,
– Kern Viljem s.p. Kern Normalije, Industrijska 4, Izola,
– Steel, d.o.o., Litostrojska c. 40, Ljubljana,
– Paternoster Janez s.p., Avtomatizacija
in izdelava strojev, Cesta v Zajčjo dobravo
14a, Ljubljana,
– Žigon Robert, Štefetova 8, Šenčur.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 11. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2004
St 206/2004
Os-31091/04
To sodišče je s sklepom z dne 6. 10. 2004
pod opr. št. St 206/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Jenko & Co.
d.n.o., Mekinje nad Stično 10a, Ivančna
Gorica, matična številka 5934664, davčna
številka 98098756.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic
na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
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višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (6. 10.
2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo,
prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan
začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Melita Butara iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Strušnik Teodor s.p., Cesta na Vrhovce
35, Ljubljana,
– Prpar & Co. d.o.o., Neubergerjeva ul.
10, Ljubljana,
– B.W.A. Svetovanje in upravljanje d.o.o.,
Dunajska 49, Ljubljana,
– Bizjak Milan s.p., Sela pri Šumberku 25,
Žužemberk,
– Robert Jenko, Mekinje nad Stično 10,
Ivančna Gorica kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 6. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2004
St 8/99
Os-31092/04
Likvidacijski postopek nad dolžnikom
Komunalno podjetje Gornja Radgona p.o.
– v likvidaciji, Gornja Radgona, Trate 7, se
zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 11. 2004
St 84/2004
Os-31255/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 84/2004 sklep z dne 12. 11. 2004:
I. To sodišče je dne 16. 8. 2004 ob 15. uri
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Montaža
ogrevalnih naprav Šelekar Egon s.p.,
Imeno 32, Podčetrtek, z dne 16. 8. 2004 in
je dne 12. 11. 2004 ob 10. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Montaža ogrevalnih
naprav Šelekar Egon s.p., Imeno 32, Podčetrtek (matična številka: 5314063, ID št. za DDV:
SI81504195).
Odslej se ﬁrma glasi: Montaža ogrevalnih
naprav Šelekar Egon s.p., Imeno 32, Podčetrtek (matična številka: 5314063, ID št. za DDV:
SI81504195) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
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sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z
ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
01100-1000339014 (sklic na št. 11
42153-7110006-84000404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
28. januarja 2005 ob 9.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 12. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 11. 2004
St 78/2004
Os-31256/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 78/2004 sklep z dne 12. 11. 2004:
I. To sodišče je dne 5. 8. 2004 ob 12.12
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Gajšek
Danijel s.p., Javni prevoz blaga, Leskovec
4, Škofja vas, z dne 4. 8. 2004 in je dne
12. 11. 2004 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom Gajšek Danijel s.p., Javni
prevoz blaga, Leskovec 4, Škofja vas
(matična številka: 5507526, ID št. za DDV:
SI16085795).
Odslej se ﬁrma glasi: Gajšek Danijel s.p.,
Javni prevoz blaga, Leskovec 4, Škofja vas
(matična številka: 5507526, ID št. za DDV:
SI16085795) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z
ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
01100-1000339014 (sklic na št. 11
42153-7110006-78000404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
28. januarja 2005 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 12. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 11. 2004
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St 42/2003
Os-31262/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 42/2003
z dne 11. 11. 2004 sklenilo:
Stečajni postopek nad družbo Intercargo,
podjetje za prevoz, špedicijo in trgovino
d.o.o. Šmarje, 6274 Šmarje, Šmarje 26,
matična številka 5791162, šifra dejavnosti:
60.240, se začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše
izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 11. 2004
St 20/2000
Os-31263/04
To sodišče je s sklepom stečajnega senata
opr. št. St 20/2000 z dne 10. 11. 2004 stečajni
postopek nad dolžnikom Gradnje 91 d.o.o.,
Razdrto b. št., Hruševje, zaključilo.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 11. 2004
St 75/2004
Os-31264/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 75/2004
z dne 21. 10. 2004 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom Agave, trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Pot k sejmišču
39, Ljubljana in njegovimi upniki.
Terjatve upnikov, ki se ne spremenijo v
lastniške deleže v dolžniku, izplača dolžnik v
višini 100%, z obrestno mero TOM + 0% od
dneva začetka postopka prisilne poravnave
do dneva plačila, v roku petih let od dneva
pravnomočnosti sklepa o prisilni poravnavi.
Ugotovi se, da je edini družbenik dolžnika
dne 24. 8. 2004, pod odložnim pogojem, da
bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena,
sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala
za 45,000.000 SIT, kolikor znaša terjatev
upnika Logar Žarka, ki jo je ta konvertiral v
lastniški delež.
Dolžnik je dolžan opraviti vsa dejanja,
potrebna za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
21. 10. 2004. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 5. 11.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2004
St 127/2004
Os-31444/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 127/2004 sklep z dne 15. 11. 2004:
I. sklep: Postopek prisilne poravnave med
dolžnikom: Tekstilna tovarna Prebold,
družba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih
izdelkov in nogavic, d.d., Prebold, Tovarniška c. 7, Prebold (matična številka:
5037468, ID št. za DDV: SI54673055) in njegovimi upniki, po predlogu z dne 30. 10. 2004,
ki ga je sodišče prejelo priporočeno po pošti
2. 11. 2004 ob 8. uri in po umiku tega predloga z dne 11. 11. 2004, ki ga je sodišče prejelo neposredno dne 12. 11. 2004; se ustavi
in se dne 15. 11. 2004 ob 14 uri, upoštevajoč
predlog dolžnika za začetek stečajnega
postopka z dne 11. 11. 2004, ki ga je sodišče
prejelo neposredno dne 12. 11. 2004 začne
stečajni postopek nad dolžnikom Tekstilna
tovarna Prebold, družba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d., Prebold, Tovarniška c. 7, Prebold (matična številka: 5037468, ID št. za DDV: SI54673055).

Odslej se ﬁrma glasi: Tekstilna tovarna
Prebold, družba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d., Prebold,
Tovarniška c. 7, Prebold – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdnih postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa
morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na žiro račun 01100-1000339014 (sklic na
številko: 11 42153-7110006-12700404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. februarja 2005 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 15. 11.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 11. 2004

Izvršbe
In 2000/00596
Os-29301/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. In 1999/00643 z
dne 5. 1. 2000 in sklepa o izvršbi opr. št. In
2000/00596 z dne 23. 7. 2001, je bilo trisobno stanovanje v izmeri 75,35 m2, št. 7,
Fabianijeva 35 v Ljubljani, z dnem 23. 5.
2000 zarubljeno v korist upnice Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3,
Ljubljana, zaradi izvršbe za izterjavo
denarne terjatve v višini 65.679 SIT in
50.679 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2004
In 2003/00935
Os-29754/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 29. 9. 2003, je bil dne 20. 9. 2004
opravljen v korist upnice SKB banke d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, rubež enosobnega
stanovanja v izmeri 82,75 m2, v kletni etaži
stan. hiše in garaže v izmeri 16,9 m2, na
naslovu Skapinova 23, Ljubljana, last dolžnikov Rogel Marjana in Rogel Anike, oba
Skapinova 23, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2004
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In 2003/00504
Os-30674/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 12. 2003, opr. št. In 2003/00504, je
bil dne 16. 9. 2004 opravljen v korist upnice
Kovačič Brigite, Polje c. VI/16, Ljubljana,
rubež stanovanja na naslovu Molniške čete
13, Ljubljana, last dolžnika Kovačič Antona
ml., Molniške čete 13, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2004
In 2004/00821
Os-30675/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z ne 8. 7. 2004, opr. št. In 2004/00821, je bil
dne 29. 9. 2004 opravljen v korist upnice
Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež stanovanja št. 90, v
izmeri 55,24 m2, ki se nahaja na naslovu Topniška 45, Ljubljana, last dolžnice Germovšek
Kunc Andreje, Topniška 45, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2004
In 1994/00106
Os-30679/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 18. 1. 1996, opr. št. In 1994/00106, je
bil dne 8. 3. 2004 opravljen v korist upnika
Jaklič Ladislava, Perčeva 2, Ljubljana, rubež
dvosobnega stanovanja v izmeri 54,80 m2, v
I. nadstropju, Šarhova 32, Ljubljana, last
dolžnice Morozov Dragice, Šarhova 32, Ljubljana. Rubež se nanaša tudi na pristopne
spise opr. št. In 2003/00910, In 2004/00895.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2004
In 03/00819
Os-29752/04
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru, opr. št. In 03/00819, In
04/00035, In 04/00354, In 04/00044, In
04/00085, In 04/00086, In 04/00139, In
04/00164, In 04/00167, In 04/00168, In
04/00178, In 04/00208, In 04/00227, In
04/00353, In 04/00113 ter In 04/00382, je bil
dne 1. 10. 2004 opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi in obsega
dvosobno stanovanje s kabinetom št. 31 v
izmeri 65,78 m2, v VI. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Prušnikova 16, ki
je v lasti dolžnice, v korist upnikov lastnikov
večstanovanjske stavbe Prušnikova 16, Maribor in Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 19,
Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 10. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 2720/2001
Os-17365/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke A1 investicijsko upravljanje d.d. Ljubljana, Vodovodna ulica 93, ki
jo zastopa Vlasta Čulap, odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki 1. pok. Gjon Shkreli,
Kandijska cesta 45, Novo mesto, po njem
dedinje Tereza Shkreli, Anita Shkreli in Leonora Shkreli, vse Kandijska cesta 45, Novo
mesto in 2. Leonora Shkreli, Kandijska cesta
45, Novo mesto, zaradi plačila 3,926.185 SIT
s pp, dne 24. 5. 2004 sklenilo:
drugotoženki in dedinji po pok. prvotožencu, Leonori Shkreli, roj. 2. 2. 1972, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na
naslovu Kandijska cesta 45, Novo mesto,
kjer pa ne prebiva, se postavi začasni

Št.

zastopnik – odvetnik Lado Arčon, Slovenska
cesta 6, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal drugotoženko in dedinjo po pok. prvotožencu v
pravdni zadevi opr. št. P 2720/2001-II, dokler
drugotoženka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je drugotoženki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2004
II P 4030/2003
Os-28729/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni
sodelavki Tadeji Jelovšek Kvaternik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki jo zastopa
Sašo Ostrožnik, odvetnik v Trbovljah, proti
toženi stranki Mateju Kavašu, Pod Turnom 4,
Ljubljana, sedaj naslov neznan, zaradi plačila
694.378 SIT, dne 12. 10. 2004 sklenilo:
toženi stranki se v tej pravdni zadevi
postavi za začasno zastopnico odvetnico
Desiree Baškovič, Trdinova 7, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2004
I 2003/18403
Os-28736/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Western Wireless International, družba za telekomunikacije d.o.o., Brnčičeva 49, Ljubljana – Črnuče, ki ga zastopa
odv. Zvone Taljat, Ljubljana, proti dolžniku
Tlaker Ivanu, Ul. bratov Učakar 42, Ljubljana,
zaradi izterjave 373.581 SIT sklenilo:
dolžniku Tlaker Ivanu, Ul. bratov Učakar
42, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem.
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 19. 10. 2004
I 2003/18425
Os-28737/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Western Wireless International, družba za telekomunikacije d.o.o., Brnčičeva 49, Ljubljana – Črnuče, ki ga zastopa
odv. Zvone Taljat, Ljubljana, proti dolžnici
Đogić Sanji, Jarška c. 36, Ljubljana, zaradi
izterjave 306.304 SIT sklenilo:
dolžnici Đogić Sanji, Jarška c. 36, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem.
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 19. 10. 2004
I 2003/18158
Os-29773/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.Mobil d.d., Šmartinska cesta
134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko
Lipovec, Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku
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Paratušić Laidu, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
zaradi izterjave 49.911 SIT sklenilo:
dolžniku Paratušić Laidu, Brodarjev trg 5,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Slovenska 55c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2004
I 829/2001
Os-29291/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Zavarovalna družba
d.d. Koper, PE Nova Gorica, Tumova 5,
zoper dolžnika Borisa Zavadlava, sedaj
neznanega bivališča (prej Miren 125/b oziroma Opatje selo 7/h), zaradi izterjave
denarne terjatve, dne 20. 10. 2004 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Borisu Zavadlavu, neznanega bivališča,
postavi začasno zastopnico, odvetnico Ano
Jug iz Nove Gorice, Gradnikove brigade 57,
ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi z
opr. št. I 829/2001, vse dokler se dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo zglasil pri tem
sodišču oziroma dokler skrbstveni organ ne
bo sporočil, da je postavil dolžniku skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 10. 2004
I 2002/00581
Os-29758/04
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi
določb prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (Ur. l. RS, št. 96/99 in 96/02) v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
dolžnici Nadi Šinkovec, Podlubnik 157, Škofja
Loka, v izvršilni zadevi I 2002/00581, zaradi
plačila zneska 53.141 SIT s pp, postavilo
začasnega zastopnika Petra Osolnika, odvetnika iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo
zastopal dolžnico v postopku, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 26. 10. 2004

Oklici dedičem
D 58/99
Os-26810/04
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojni Alojziji Jermančič, roj. Konajzler, roj. 13. 2. 1913, drž.
Republike Slovenije, nazadnje stanujoči
Mala Hubajnica št. 4, Studenec in po pokojnem Jožefu Jermančiču, roj. 23. 7. 1912,
upokojencu, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočemu Mala Hubajnica št. 4, Studenec, opr. št. D 58/99.
Zapustnika Alojzija Jermančič in Jožef
Jermančič, oba iz Male Hubajnice št. 4,
Studenec, nista napravila oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče
poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
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v roku enega leta od objave oklica kot
dediči po pokojni Alojziji Jermačič in pokojnem Jožefu Jermančiču. Po preteku tega
roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 9. 2004
D 86/2003
Os-27433/04
Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče
zapuščinski postopek po pokojnem Jožetu
Vintarju, roj. 9. 1. 1956, nazadnje stanujočemu
Drušče št. 32, Tržišče, opr. št. D 85/2003.
Zapustnik Jože Vintar iz Drušč št. 32,
Tržišče, ni napravil oporoke. Na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju sodišče
poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
v roku enega leta od objave oklica kot dediči
po pokojnem Jožetu Vindarju. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 1. 10. 2004

Oklici pogrešanih
N 11/2004
Os-30279/04
Pri Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni
je v teku nepravdni postopek razglasitve za
mrtvega Alojza Trstenjaka, roj. 24. 4. 1923 v
Čakovi, nazadnje stanujočega Čakova 7,
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
Alojza Trstenjaka pozivamo, da se oglasi,
vse, ki kaj vedo o njegovem življenju pa
pozivamo, da v roku 3 mesecev od objave
tega oklica to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Gornji Radgoni, ker bo sodišče po preteku
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 25. 10. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1736/2004
Rg-30310/04
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Umicom, trgovina in storitve
d.o.o., Bočna 73, Šmartno ob Dreti, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice z dne 14. 10. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenici
Žehelj Andreji, stan. Bočna 73, Šmartno ob
Dreti, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 10. 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Srg 1762/2004
Rg-30708/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba MEPIS-TMP, Podjetje za trženje, montažno-servisne storitve in proizvodnjo, d.o.o., Celje, Mariborska c. 49,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 4. 5. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenikom
Emo-Emajlirnica, Metalna industrija, orodjarna, d.o.o., Mariborska 86, Celje, Hempt
Dragu, stan. Lokrovec 67, Celje in Rejc
Edvardu, stan. Ul. bratov Mravljak 17, Celje,
ki prevzamejo obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 11. 2004
Srg 1834/2004
Rg-30910/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Mohorjan, založništvo in trgovina, d.o.o., Celje, Prešernova 23, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 3. 11. 2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Društvo Mohorjeva družba, Razlagova 10,
Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2004
Srg 1725/2004
Rg-30808/04
Družba UTA-VAR, podjetje za projektiranje in tehnično svetovanje, izobraževanje, računovodske dejavnosti, proizvodnjo, trgovino in gostinstvo, d.o.o.,
Žirovnica, s sedežem Žirovnica, Moste
17c, vpisana na reg. vl. št. 1/06592/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame
Razinger Anton, Moste 17c, Žirovnica.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 11. 2004
Srg 1684/2004
Rg-30912/04
Družba Masa inženiring, svetovanje in
marketing, d.o.o., s sedežem Cerklje na
Gorenjskem, Sp. Brnik 92, vpisana na reg.
vl. št. 1/02385/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Mali Jožef in Mali Marija, oba Spodnji Brnik
92, Cerklje na Gorenjskem ter Mali Samo,
Kogojeva ulica 8, Ljubljana.
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 9. 11. 2004
Srg 04251/2004
Rg-24787/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra Mreža Regrad, Gospodarsko interesno združenje regionalnih
radijskih postaj, Vojkova 78, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Stanislav Repovž iz Jesenic, Cesta Toneta Tomšiča 50, objavlja
sklep:
Mreža Regrad, Gospodarsko interesno združenje regionalnih radijskih
postaj, Vojkova 78, Ljubljana, reg. št. vl.
1/27074/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 20. 5.
2004.
Gospodarsko interesno združenje (v
nadaljevanju: GIZ) nima nobenih obveznosti
in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji in člani združenja so: 1.
Deneb d.o.o., sedaj Radio SPK d.o.o., Ljubljana; 2. Ideal Murska Sobota d.o.o., sedaj
Idea – Radio radio, d.o.o.; 3. Koroški radio
p.o., sedaj Koroški radio, d.o.o., Slovenj
Gradec; 4. Radio Novo mesto v ustanavljanju, sedaj Studio D Regionalna radijska
postaja Dolenjske in Bele Krajine, d.d., Novo
mesto; 5. Radio Triglav Jesenice, p.o., sedaj
Radio Triglav Jesenice, d.o.o.; 6. Radio
Šmarje Štajerski val, p.o., sedaj Radio Štajerski val, d.o.o.; 7. Radio Morje d.o.o., Izola;
8. Radio Trbovlje d.o.o. in 9. Radio Robin
d.o.o., Nova Gorica, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju GIZ po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelje.
Zoper sklep skupščine o prenehanju GIZ
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 GIZ
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2004
Srg 07103/2004
Rg-25889/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Gordana Cvijanović in družbenik, podjetniško in poslovno
svetovanje d.n.o., Ljubljanska cesta 91,
Domžale, objavlja sklep:
družba Gordana Cvijanović in družbenik, podjetniško in poslovno svetovanje
d.n.o., Ljubljanska cesta 91, Domžale,
reg. št. vl. 1/36773/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Cvijanović Gordana in
Vidic Klemen, oba Ljubljanska 91, Domžale,
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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družbeh 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. 9. 2004
Srg 07725/2004
Rg-28212/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Vizija 2001, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31, objavlja sklep:
družba Vizija 2001, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31, reg. št. vl. 1/11728/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 2. 9. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Dragar Robert, Senožeti
60a, Dol pri Ljubljani, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2004
Srg 08560/2004
Rg-28744/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Cebﬁn, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 18, objavlja sklep:
Cebﬁn, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 18, reg. št. vl.
1/28326/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 31. 8.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Borštnar Ana Cvetka,
Ljubljana, Pokljukarjeva 96, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2004
Srg 08720/2004
Rg-28948/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe A&E izobraževanje, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 4, ki jo
zastopa Arah Consulting, gospodarsko svetovanje, d.o.o., Večna pot 11, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba A&E izobraževanje, d.o.o.,
Ljubljana, Leskoškova 4, preneha po

Št.

skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 4. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Asenstorfer Ludwig,
Avstrija, Salzburg, Reisenbergerstrasse 17
in Wolfgang Christian Emeder, Avstrija,
Unterlach, Wasserfallweg 16, 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 08044/2004
Rg-28962/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Vizzavi, internetne storitve, d.o.o., ﬁrma v angleškem
jeziku: Vizzavi, internet services, Ltd., Ljubljana, Valjhunova 11, ki jo zastopa odvetnica
Nina Šelih iz Ljubljane, Resljeva cesta 24,
objavlja sklep:
družba Vizzavi, internetne storitve,
d.o.o., ﬁrma v angleškem jeziku: Vizzavi,
internet services, Ltd., Ljubljana, Valjhunova 11, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družabnika z dne 30. 8. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Vodafone Group Public
Limited Company, Velika Britanija, Newbury,
Berkshire, The Courtyard, 2-4, London, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika 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 8039/2004
Rg-30318/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe RRS-Rejc k.d.,
Gorkičeva 14, Ljubljana, objavlja sklep:
RRS-Rejc, k.d., Računovodske in
računalniške storitve, Gorkičeva 14,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 18. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Rejc Andrejka Terezija in
Rejc Matej, Gorkičeva 14, 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 28. 10. 2004
Srg 8775/2004
Rg-30322/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe C2TM d.o.o.,
Šinkov Turn 34, Vodice, objavlja sklep:
C2TM, servisno in trgovsko podjetje
d.o.o., Vodice, Šinkov Turn 34, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 4. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Cigut Marjan, Vodice, Šinkov Turn 34, 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 28. 10. 2004
Srg 9017/2004
Rg-30324/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Fibon d.o.o.,
Vrhnika, Betajnova 46, objavlja sklep:
Fibon, družba za investiranje d.o.o.,
Vrhnika, Betajnova 46, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Gostiša Ronko, Vrhnika,
Betajnova 46, 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 28. 10. 2004
Srg 8040/2004
Rg-30331/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Dobavni beton
d.o.o., Ig pri Ljubljani, objavlja sklep:
Dobavni beton, proizvodnja in transport betona d.o.o., Ig 365, Ig pri Ljubljani,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 9. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je: Readymix Sudost-Eruopa
Holding GmbH, Lagerstrasse št. 15A, Langenzersdorf, Avstrija, ki prevzema 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 28. 10. 2004
Srg 9066/2004
Rg-30332/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Mitea d.o.o., Vrhovci
cesta X/23, Ljubljana, objavlja sklep:
Mitea, podjetje za trgovino in storitve
d.o.o., Ljubljana, Vrhovci cesta X/23, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Jože Klemenčič, Mrtvice 9,
Leskovec pri Krškem, 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 28. 10. 2004
Srg 2004/09211
Rg-30334/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe JJ.Klun, trgovina in storitve d.o.o., Ribnica, Gorenjska c. 1, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra z dne 3. 11. 2004,
objavlja sklep:
družba JJ.Klun, trgovina in storitve
d.o.o., Ribnica, Gorenjska c. 1, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 13. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Klun Jaka in Klun Judita,
oba Gorenjska cesta 1, Ribnica, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2004
Srg 2004/09540
Rg-30338/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe Bako Trade, mednarodna
trgovina, d.o.o., Kantetova ulica 10, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Koren Rok iz Ljubljane, za prenehanje družbe po skrajšanem
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postopku in izbrisa iz sodnega registra z dne
3. 11. 2004, objavlja sklep:
družba Bako Trade, mednarodna trgovina, d.o.o., Kantetova ulica 10, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Tavčar Tatjana, Dolina,
Italija in Versa Carla, Zgonik, Italija, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2004
Srg 09504/2004
Rg-31292/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Mealex-Trading Podjetje za uvoz-izvoz, posredništvo in trgovino
d.o.o., Dergomaška 40, Ljubljana, objavlja
sklep:
Mealex-Trading, Podjetje za uvozizvoz, posredništvo in trgovino d.o.o.,
Dergomaška 40, Ljubljana, reg. št. vl.
1/18385/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 22. 10.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Ana Mlakar, Dergomaška
40, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2004
Srg 09843/2004
Rg-31295/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Lavš, posredovanje in
svetovanje k.d., Ljubljana, Celovška cesta
492, ki jo zastopa notar Bojan Podgoršek,
objavlja sklep:
Lavš, posredovanje in svetovanje k.d.,
Ljubljana, Celovška cesta 492, reg. št. vl.
1/31888/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 28. 10.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Lavš Igor, Ljubljana, Vojkova cesta 5 in Branko Ilić, Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 62, 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 12. 11. 2004
SRG-20438/2001
Rg-31478/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog družbe Istragraﬁka Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Resljeva 42, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Istragraﬁka Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Resljeva 42,
objavlja sklep:
družba Istragraﬁka Ljubljana d.o.o.,
Ljubljana, Resljeva 42, reg. št. vl.
1/14335/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
20. 12. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Istragraﬁka d.d., Rovinj,
Obala Vladimira Nazorja 1, Rovinj, z ustanovitvenim kapitalom 1,748.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse premoženje in ustanovitveni
kapital v znesku 1,748.000 SIT prenese v
celoti na Istragraﬁka d.d., Rovinj.
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 4. 3. 2002
Srg 2158/2004
Rg-29747/04
Družba Narimport, trgovina in storitve
d.o.o., Limbuška 16, Maribor, reg. št. vl.
1/8833/00, katere družbenica je Razboršek
Nada, Marjeta na Dravskem polju 29, Starše,
po sklepu družbenice družbe z dne 16. 8.
2004, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Razboršek
Nada.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2004
Srg 2424/2004
Rg-30307/04
Družba Program, družba za izobraževanje, gostinstvo, turizem, trgovino in storitve d.o.o., Rošpoh 136/a, Kamnica, reg.
št. vl. 1/4682/00, katere družbeniki so Proje
Stane, Rošpoh-del 136/a, 2351 Kamnica;
Proje Zlatka, Rošpoh-del 136/a, 2351 Kamnica; Turk Mateja, Magdalenski trg 7, 2000
Maribor in Proje Alenka, Trg Dušana Kvedra
5, 2000 Maribor, po sklepu družbenikov
družbe z dne 21. 10. 2004, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Proje Stane,
Proje Zlatka, Turk Mateja in Proje Alenka.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
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v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2004
Srg 2456/2004
Rg-30711/04
Družba MATU, podjetje za trgovino in
svetovanje d.o.o., Dupleška 313/f, Maribor, reg. št. vl. 1/7054/00, katere družbenica
je Turk Marija, Dupleška cesta 313/f, Maribor, po sklepu družbenice družbe z dne
21. 10. 2004, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Turk
Marija.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 11. 2004
Srg 2540/2004
Rg-31093/04
Družba KOMP-ŠPED, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o., Tržaška cesta 53, Maribor, reg. št. vl.
1/10380/00, katere družbenik je Uremović
Šime, Ulica Veljka Vlahovića 69, Maribor, po
sklepu družbenika družbe z dne 4. 11. 2004,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Uremović
Šime.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 11. 2004
Srg 313/2004
Os-11198/04
Družba Firola Čujec & Co., proizvodno
oblikovanje d.n.o., s sedežem Volarje 57,
Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. 1-3991-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov družbe z dne 6. 4. 2004.
Ustanovitelja družbe sta Klavdij Čujec,
Bazoviška ulica 15, Tolmin in Sergej Čujec,
Volarje 57, Tolmin, 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 15. 4. 2004
Srg 905/2004
Rg-26831/04
Družba Alimpex, Proizvodnja stavbnega pohištva iz aluminija, trgovina,
import, export d.o.o., Nova Gorica, s
sedežem IX. Korpus 96, Solkan, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. 1-1011-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 27. 9. 2004.
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Ustanovitelji družbe so Milivoj Širca, Gortanova 29, Nova Gorica, Miloš Tabaj, A.
Gregoric 15, Gorizia, R. Italija in Rajmondo
Tabaj, Via Montello 23 A, Gorizia, R. Italija,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 10. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
KRS Velenje d.d., Velenje, Prešernova 8,
Velenje, štampiljko okrogle oblike, z velikim
napisom KRS, pod napisom z malimi črkami
napis KRS Velenje d.d., Velenje. gni-171442
MIKK Murska Sobota, Ul. Štefana Kovača
23, Murska Sobota, štampiljko okrogle oblike,
premera 35mm z besedilom Mladinski
informativni in kulturni klub Murska sobota, na
obodu in s črkami MIKK kot okrajšavo na
sredini. gnc-171594
Srednja gozdarska in lesarska šola
Postojna preklicuje pečat okrogle oblike, s
premerom 35 mm, na sredini je bil grb
Republike Slovenije, črke okoli grba z napisom
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
* SGLŠ, so bile velike tiskane (pribl. 3 mm).
Pečat je bil brez označene številke.
Ob-31067/04

Priglasitveni list
Bezjak Marjan, Aljaževa ulica 12, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5299/97,
izdan dne 16. 10. 1997. gnk-171236
Bulc Stanislav, Jurčkova 49, Ljubljana,
obrtno dovoljenje, št. 31302/2243/00.
gnc-171469
Cimerman Olga, Agrokombinatska 2,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 26344/94, izdan dne 7. 5. 1999. gno-171482
Curl Tomaž, Trata IV/5, Kočevje, obrtno
dovoljenje, št. 026052/1057/00-26/1995 –
reprezentativno, izdano dne 6. 3. 1995.
gnf-171441
Gastronomik d.o.o., Jakhlova 9, ŠmarjeSAP, obrtno dovoljenje, št. 041364, izdano
dne 6. 3. 1995. gnp-171785
Janša Gorazd s.p., Velike Malence 40,
Brežice, obrtno dovoljenje, št. 071502/1888/
01-12/2002, izdano dne 25. 2. 2002.
gny-171422
Jazbar Milan s.p., Trubarjeva 52, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0482/94,
izdan dne 6. 6. 1994 in 29. 6. 1999.
gnc-171423
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Kastelic Alojz, Dobropolje 16, Ilirska Bistrica,
priglasitveni list, opravilna št. 12-0395/94, izdan
dne 30. 12. 1994. gnx-171448
Kunčnik Ivan, Vas 40, Radlje ob Dravi,
obrtno dovoljenje, št. 007331/0080/0053/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnq-171630
Kuntarič Erika s.p., Dolinarjeva ulica 5,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 271135/94, izdan dne 28. 3. 1997. gnc-171369
Mikec Zoran, Sveti Vrh 1, Mokronog,
priglasitveni list, opravilna št. 057-0451/94,
izdan dne 15. 11. 1994. gns-171478
Nimanaj Haki, Dolina 4, Izola – Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 17/II/3-1513/94,
izdan dne 31. 12. 1994 in 21. 10. 1996.
gnv-171258
Nimanaj Haki, Dolina 4, Izola – Isola, obrtno
dovoljenje, št. 016893/1107/00-27-1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnn-171508
Podlipnik Uroš, Zg. Bitnje 77, Žabnica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 0116193556/00-28/1995 in obrtno dovolenje z isto
številko, izdana dne 6. 3. 1995. gnl-171535
Šemole Dušan, Zavoglje 5, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-312/94, izdan
dne 1. 5. 1994. gni-171438
Špehar Valerija, Kočevska 1, Škoﬂjica,
priglasitveni list, opravilna št. 28-3105/00,
izdan dne 1. 8. 2000. gnw-171399
Topolovec Monika s.p., Cesta v Rogozo 5,
Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni list,
opravilna št. 064-4206/95, izdan dne 1. 1.
1995. gns-171353
Vesenik Stanko, Pot v Gaj 5, Koper –
Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
48-1171/98, izdan dne 8. 10. 1999.
gnn-171483
Zadnikar Anton, Cesta Andreja Bitenca
107, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0312/95, izdan dne 11. 8. 1995.
gnn-171458

Potne listine
Birk Barbara, Grablovičeva 32, Ljubljana,
potni list, št. P00429364. gnz-171371
Breznik Rok, Radehova 39, Lenart v Slov.
goricah, potni list, št. P00988884.
gnx-171398
Ceglar Inez, Janežičeva 25, Ljubljana,
potni list, št. P00310733. gng-171490
Cvijanović Duško, Trnovska 6, Ljubljana,
potni list, št. P00877781. gni-171388
Črešnik Boštjan, Tovišičeva 51, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00681920.
gnj-171562
Donko Slavko, Plintovec 40, Zgornja
Kungota, potni list, št. AG 21313 SOP.
m-1731
Glavnik Dejan, Breg 61/b, Polzela, potni
list, št. P00932271. gno-171407
Godec Anton, Lormanje 27A, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. P00724260.
gni-171813
Hočevar Primož, Trboveljska 5, Zagorje ob
Savi, potni list, št. P00667654. gne-171492
Jadanić Katarina, Sivkona ulica 8, Vrhnika,
potni list, št. P00225167. gnd-171818
Jukić Veronika, Zaloška cesta 83, Maribor,
potni list, št. P000663963. gng-171765
Kapić Denis, Polanškova 35, Ljubljana,
potni list, št. P00843172. gnf-171341
Klepo Milan, Ul. bratov Učakar 116,
Ljubljana, potni list, št. P00076115.
gny-171697
Konc Jaka, Stantetova ulica 1, Kranj, potni
list, št. P00148369. gno-171582
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Kranvogel Marija, Lormanje 27A, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. P000798030.
gnh-171814
Kraš Milan, Bizantova 22, Medvode, potni
list, št. P00889574. gnk-171436
Lamut Vera, Poljanska nasip 26, Ljubljana,
potni list, št. P00232966. gnq-171480
Marić Anastazija, Čanžekova 62, Ljubljana,
potni list, št. P00949052. gni-171863
Martljan Cvetka, Ulica Markljevih 14,
Maribor, potni list, št. P00318489. gnz-171796
Martljan Romeo, Ul. Markljevih 14, Maribor,
potni list, št. P00318453. gnq-171780
Milevčič Nikola, Kidrčeva 46, Trzin, potni
list, št. P00067307. gnh-171464
Novak Jurij, Koseze 51, Vodice, potni list,
št. P00294753. gnr-171729
Novak Mojca, Koseze 51, Vodice, potni
list, št. P00289000. gno-171732
Novak Nejc, Koseze 51, Vodice, potni list,
št. P00288998. gnp-171731
Novak Žiga, Koseze 51, Vodice, potni list,
št. P00294751. gnq-171730
Oblak Alenka, Spodnja Slivnica 41,
Grosuplje, potni list, št. P00112481.
gnm-171734
Obradović Daliborka, Čanžekova 62,
Ljubljana, potni list, št. P00281869.
gnj-171862
Pleše Adam, Kardeljev trg 1, Velenje, potni
list, št. P00717236. gno-171682
Podobnik Mihael, Čeplez 12, Cerkno, potni
list, št. P00251196. gny-171597
Primec Mitja, Kobetova 22, Ljubljana, potni
list, št. P00734371. gnw-171249
Prvinšek Mojca, Petkovškovo nabrežje 43,
Ljubljana, potni list, št. P00359332.
gnx-171873
Radovanović Ljubica, Glinškova ploščad
9, Ljubljana, potni list, št. P00890443.
gnb-171395
Rener Primec Zvonka, Kobetova 22,
Ljubljana, potni list, št. P00763632.
gnv-171250
Rogač Justina, Naselje ljudske pravice 9,
Murska Sobota, potni list, št. P00187172.
gne-171567
Sotlar Rok, Cankarjeva 78, Nova Gorica,
potni list, št. P00447631. gny-171322
Sušnik Andrej, Rožna dolina, cesta XV/18,
Ljubljana, potni list, št. P00075585.
gno-171307
Šturm Denise, Drevored 1. maja 8, Izola
– Isola, potni list, št. P01083233.
gne-171517
Šušteršič Marko, Smolenja vas 96, Novo
mesto, potni list, št. P00843213. gnx-171323
Terglav Gorazd, Pod Parkom 13, Velenje,
potni list, št. P001029310. gnl-171410
Trofenik Vili, Mihovci 104, Velika Nedelja,
potni list, št. D00000553 – Diplomatski.
gnq-171855
Važić Milorad, Ravne 17/a, Tržič, potni list,
št. P00745881. gnv-171550
Vogrinčič Drago, Gerlinci 111, Cankova,
maloobmejno prepustnico, št. AG 000017802.
gnc-171569
Vuga Matjaž, F. Baliča 26, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. P00306577. gnc-171869
Zabovnik Helena, Škale 144, Velenje,
potni list, št. P00509108. gnm-171509
Zahović Samir, Cesta proletarskih brigad
63, Maribor, potni list, št. P00422540.
gni-171313
Zarić Zoran, Vodnikov trg 5A, Ljubljana,
potni list, št. P00662815. gnh-171589
Zupan Dejan, Preglov trg 12, Ljubljana,
potni list, št. P00871334. gni-171463
Žnidarič Jože, Turški vrh 54, Zavrč, potni
list, št. P00974016. gno-171557
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Osebne izkaznice
Akički Vladimir, Prvomajska ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000827158.
gnn-171658
Alimanović Aljo, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001036065.
gnr-171829
Ambrož Bruno, Podpeč ob Drav. 12, Loče
pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
001137353. gnu-171401
Antlej Ljudmila, Gorica pri Dobjem 1, Dobje
pri Planini, osebno izkaznico, št. 001242638.
gnb-171495
Antončič Tatjana, Kampel 1, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 001635773.
gne-171692
Arzenšek Janez, Zalog pod Uršulo 3,
Dramlje, osebno izkaznico, št. 000652082.
gnh-171264
Bajc Suzana, Na Produ 1, Vipava, osebno
izkaznico, št. 001461670. gno-171532
Bauman Marko, Zg. Lenarska 7, Sv.trojica
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000340966. gnv-171275
Begić Marko, Kozlovičeva 19, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 001300056.
gnd-171643
Belšak Marija, Zamušani 71, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
001778008.
gnw-171274
Bembič Albert, Kocjančičeva 7, Ankaran
– Ankarano, osebno izkaznico, št. 000827397.
gnw-171324
Benković Vjekoslav, Iršičeva cesta 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 000426739.
gnf-171691
Berglez Roberto, Šarhova 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001140626.
gnt-171877
Bilban Robert, Spodnje Pirniče 42,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000541384.
gno-171807
Bogomolec Danijel, Preglov trg 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000402821.
gnl-171835
Brajdič Jolanda, Gazice 29, Cerklje ob
Krki, osebno izkaznico, št. 000359962.
gnh-171539
Brbre Franc, Zgornja Ložnica 74, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 001547487.
gnm-171659
Brežnik Andreja, Cesta na Ljubečno 1/a,
Celje, osebno izkaznico, št. 000980983.
gnc-171794
Bric Vasja, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001710634.
gnw-171874
Brinovec Marija, Prnovše 22/a, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
001093172.
gnl-171685
Brišar Andreja, Gunceljska 13, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 000244925.
gnb-171645
Brodej Antonija, Vrh 16/a, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000572385.
gne-171542
Bukovec Natalija, Na peči 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000824138.
gns-171828
Ceglar Inez, Janežičeva 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001129767.
gnh-171489
Cerar Anja, Podrečje 78, Domžale, osebno
izkaznico, št. 001450868. gnx-171298
Cimerman Kristijan, Kocenova 2, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000284883.
gnd-171668

Cimperman Rakar Natalija, Kersnikova
ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000270871. gnc-171319
Cmerešek Cecilija, Kidričeva ulica 18,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
000799787. gnn-171383
Colarić Frančiška, Ob mejašu 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000577142.
gnz-171821
Čamič Štefan, Nova vas pri Markovcih 11,
Markovci, osebno izkaznico, št. 001669953.
gnb-171420
Čaušević Amir, Medvedova 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000926928.
gny-171572
Černjavič Majda, Velika Čolnarska 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001207430.
gnm-171434
Čolić Borko, Celovška 264, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001606980.
gnu-171326
Čop Tanja, Cesta Iga Grudna 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000751704.
gns-171378
Dečman Barbara, Tržna ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000594393.
gnw-171849
Dekleva Vitomir, Rozmanova 22, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000460185.
gnt-171377
Demšar Janez, Rakitna 408, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
001118810.
gny-171747
Demšar Veronika, Predmost 12A, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
000947757. gnw-171574
Devetak Alojzija, Bošamarin 58, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 000311675.
gnl-171560
Dimec Cvetka, Testenova ulica 13,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000116809.
gnw-171649
Ditinger Mateja, Trbonje 38, Trbonje,
osebno
izkaznico,
št.
001223747.
gnp-171381
Drljača Vesna, Zupančičeva 26, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 000336785.
gnc-171269
Ekar Aleš, Partizanska cesta 10/d, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001029288.
gnp-171506
Ferfolja Drago, Petišovci, Ulica 22 junija
51, Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001314818. gnu-171526
Fodransperg Pavla, Ravbarjeva 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000083401.
gnn-171883
Fugina Tomaž, Rodičeva 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001802342.
gny-171472
Galović Andrija, Ob trnavi 3, Središče ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000308433.
gnh-171564
Gerkman Evelina Eva, Igriška 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000426721.
gnp-171331
Glavina Zdenka, Srebrničeva 4, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 001023055.
gnf-171516
Gorenjc Franc, Jamska ulica 23, Mirna,
osebno
izkaznico,
št.
001204612.
gnc-171419
Gorišek Martina, Koblek 1, Vojnik, osebno
izkaznico, št. 001423999. gnd-171693
Gorišek Mojca, Pongrac 2/a, Griže, osebno
izkaznico, št. 000738048. gns-171553
Gorišek Sabina, Pongrac 2/a, Griže,
osebno
izkaznico,
št.
001119870.
gnr-171554
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Govejšek Matilda, Okrogarjeva kolonija
26, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000103687. gnb-171320
Gregorčič Urban, Srednje Gameljne 37,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000441394. gnt-171452
Grivec Aleš, Kolodvorska 13, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000871153.
gnp-171656
Hafner Maja, Jadranska 12A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000899161.
gnx-171748
Hamer Danijel, Sp. Ročica 16, Benedikt,
osebno
izkaznico,
št.
000108363.
gnt-171402
Harc Franc, Sp. Hlapje 11, Jakobski Dol,
osebno izkaznico, št. 000597003. m-1705
Heric Darko, Erjavčeva ulica 37, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001283109.
gni-171413
Hočevar Ema, Klopčičeva 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001100393.
gnq-171880
Horvat Kristjan, Pertizanska cesta 43,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
000892644. gnv-171525
Hribernik Anton, Podlešje 6, Kalobje,
osebno
izkaznico,
št.
000623006.
gnj-171537
Jakoš Ksenija, Badjurova 8, Litija, osebno
izkaznico, št. 000227512. gnj-171262
Janžič Darja, Gladomes 53/e, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 001013285.
gnq-171805
Janžič Klara, Gladomes 53/e, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 001667057.
gnp-171806
Janžič Matija, Gladomes 53/e, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 001667044.
gnr-171804
Janžič Tina, Gladomes 53/e, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 001667037.
gns-171803
Jejčič Kremžar Klea, Trubarjeva 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001076079.
gnk-171386
Jelenc Klemen, Log 9, Železniki, osebno
izkaznico, št. 001004623. gnd-171468
Jelerčič Marjana, Na Lazu 4, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000237744.
gnl-171285
Jendrič Tatjana, Grumova 3, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 331566.
gnh-171839
Judnič Jože, Kot 36, Semič, osebno
izkaznico, št. 000585557. gnj-171337
Juhart Ljudmila, Dobriška vas 12,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 001736724.
gnt-171677
Jurak Majda, Vir, Osojna ulicva 7, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000717327.
gnw-171299
Kafol Ajda, Tesovnikova 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001346729.
gnk-171561
Kaiser Aleksandra, Žolgarjeva 9, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001563377.
gnj-171312
Kalar Jožefa, Kuzmičeva 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000068956.
gnb-171695
Kašnik Teodora, Trg svobode 18, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000021771. gnq-171280
Klančišar Slavko, Čolnišče 45, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000104453.
gnh-171314
Klement Karel, Panonska ulica 20, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000187423.
gnc-171669

Št.

Kličić Maja, Slamnikarska 6, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
001002107.
gnl-171385
Komatar Aleš, Selo pri Vodicah 3, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
001664704.
gnq-171330
Kopar Dragica, Drulovka 6A, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001368285.
gng-171665
Koporec Dragica, Kolovrat 32, Izlake,
osebno
izkaznico,
št.
001041025.
gnm-171334
Koražija Antonija, Na livadi 1, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 001368734.
gnb-171820
Kordež Milena, Meža 130, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000224487.
gnj-171662
Kordiš Ana, Trnovska 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001006343. gni-171488
Korošak Branko, Dovje 52, Mojstrana,
osebno
izkaznico,
št.
001067063.
gnt-171277
Korošec Oliver, Čopova 16, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000156023.
gns-171278
Kos Radivoj, Završe 16, Grobelno, osebno
izkaznico, št. 000704913. gnf-171266
Kosedar Koloman, Murski Črnci 24, Tišina,
osebno
izkaznico,
št.
000806705.
gnv-171400
Košir Justina, Trg prekomorskih brigad 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000633094.
gnl-171485
Kovač Franc, Nusdorferjeva 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000118537.
gng-171365
Kovač Franc, Gornje inpolje 4, Studenec,
osebno
izkaznico,
št.
000793486.
gnz-171496
Kožar Urša, Ob Savi 2, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001370845. gnp-171856
Kranjec Peter, Velika Polana 147, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 001520422.
gny-171647
Krautberger Franja, Bevkova 1, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000441614.
gnx-171498
Krautberger Štefka, Bevkova 1, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000314758.
gny-171497
Kremžar Borjana, Trubarjeva 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000996419.
gnm-171384
Kričej Boris, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001521556.
gnc-171519
Krsmanović Danica, Pesnica 49, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 000555662.
m-1744
Kunaj Marjanca, Log pri Vrhovem 1/a,
Radeče, osebno izkaznico, št. 000563713.
gny-171672
Kupšek Primož, Knezdol 37, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000882897.
gng-171315
Kuštrin Dimitri, Hrvatini 127, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 001781984.
gnt-171527
Kuzmič Dejan, Apače 48, Apače, osebno
izkaznico, št. 001428166. gns-171303
Kvas Sebastjan, Liptovska 11, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001638804.
gnq-171380
Lah Zdenka, Frankopanova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001262963.
gni-171663
Lamut Vera, Poljanska nasip 26, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000359672.
gnp-171481
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Lanek Marjan, Sodna vas 1, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 001144013.
gnc-171294
Lapajne Frančišek, Zelenica 14, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001744626.
gns-171453
Lavrič Anton, Gasilska 24, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000596204.
gnj-171512
Lazar Jana, Erbersteinova 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000711385.
gnd-171493
Lebar Nada, Pristava 21, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 000267065. gng-171590
Leskovar Bojana, Poljanski nasip 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000994903.
gnh-171514
Lorenzetti Sonja, Ulica bratov Hvalič 14,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 000995821.
gnv-171325
Majcen France, Vrh 25, Šentrupert, osebno
izkaznico, št. 001083399. gnm-171684
Majcenovič Ida, Hrastovec 3B, Zavrč,
osebno
izkaznico,
št.
001267667.
gnq-171530
Marolt Andrej, Mala Slivica 44, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 000198006.
gnx-171573
Marsetič Roza, Podgorje 68, Podgorje,
osebno
izkaznico,
št.
000052813.
gnw-171524
Matos Rafael, Seča 135/a, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000554426.
gnl-171260
Megušar Jurij, Sejmiška ulica 2, Žiri,
osebno
izkaznico,
št.
000788178.
gno-171282
Miklavčič Barbara, Idrijska 20, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001417202.
gni-171788
Milevčič Nikola, Kidrčeva 46, Trzin, osebno
izkaznico, št. 000330155. gng-171465
Milošević Štefanija, Gasilska ulica 5,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000684594. gnt-171552
Mladovan Jožefa, Ulica Trinka Zamejskega
10, Solkan, osebno izkaznico, št. 000758966.
gnm-171809
Moravec Renat, Tomšičeva ulica 16, Idrija,
osebno
izkaznico,
št.
000013932.
gnm-171309
Mozetič Lucijan, Miren 108, Miren, osebno
izkaznico, št. 001594623. gnl-171810
Mršnik Alojz, Dolnja Bitnja 22, Prem,
osebno
izkaznico,
št.
000454492.
gnc-171644
Muhič Matej, Plešičeva 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000118914.
gnc-171694
Napast Marjeta, Stritarjeva 2, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 001068441.
gno-171382
Nastran Ljudmila, Trata pri Velesovem 4,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000788625. gnu-171551
Neubert Josip, Oskoršnica 2, Semič,
osebno
izkaznico,
št.
000957628.
gnl-171310
Noč Anton, Koritenska cesta 13, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
001159017.
gnm-171409
Novak Doroteja Marija, Tibilisijska 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001659537.
gng-171740
Novak Filip Jakob, Tibilisijska 38, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001659542.
gnf-171741
Novak Helena, Kresnike 9, Štore, osebno
izkaznico, št. 001105369. gns-171503
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Novak Nives, Godovič 133, Godovič,
osebno
izkaznico,
št.
000363618.
gnr-171679
Novak Tatjana, Klanska ulica 1, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000817881.
gnp-171881
Odar Angela, Triglavska cesta 28,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000709191. gnf-171641
Omerašević Reﬁka, Padna 60, Sečovlje
– Sicciole, osebno izkaznico, št. 001630091.
gnd-171568
Orbanić Alenka, Ferkova 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001815972.
gnw-171499
Palatinus Marjeta, Brajnikova 38, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001018500.
gno-171857
Papler Peter, Mali Lipoglav 9/a, Šmarje,
osebno
izkaznico,
št.
001542491.
gnl-171860
Pečar Sonja, Prešnica 43A, Kozina,
osebno
izkaznico,
št.
000613632.
gns-171528
Peserl Boštjan, Ranca 23A, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 1664488.
m-1734
Petan Zoran, Partizanska ulica 12,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 000855185.
gnh-171289
Petar Brigita, Ul. Ruške čete 7, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
001734561.
gny-171797
Petkovšek Klemen, Drenov grič 5, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 001217538. gny-171501
Petrovčič Ana, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001583482.
gnn-171858
Pirc Andreja Anda, Štihova 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000448308.
gni-171763
Podbevšek Marija Magdalena, Opekarna
37, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001581344.
gnr-171279
Podobnik Janja, Račeva 12, Žiri, osebno
izkaznico, št. 001492658. gnk-171661
Pokorn Jerina Danica, Juričeva ulica 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000917336.
gnk-171586
Potočnik Marija, Miheličeva cesta 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001095862.
gnv-171300
Požeg Mitja, Poklek nad Blanco 52,
Blanca, osebno izkaznico, št. 001635668.
gnv-171800
Primc Anton, Križevniška 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000216096.
gnq-171405
Priteržnik Simona, Tolsti vrh 78, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000948867.
gnk-171811
Radovanović Ljubica, Glinškova ploščad
9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001822700.
gnz-171396
Ranc Darinka, Kotlje 4, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 001518209. gns-171403
Ratuznik Petra, Draža vas 27, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 000321989.
gnc-171544
Rebernak Vita, Mariborska 2, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001805733.
gnj-171687
Rekelj Gizela, Sp. Gorje 109, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 000281191.
gnf-171566
Repnik Matej, Lobnica 11/a, Ruše, osebno
izkaznico, št. 001765375. gni-171538
Rigler Damijan, Nova vas 60, Nova Vas,
osebno
izkaznico,
št.
001704337.
gnk-171786
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Rode Primož, Rožana dolina, Cesta X/31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000837563.
gns-171653
Romšak Irena, Križ 37, Komenda, osebno
izkaznico, št. 000159253. gne-171867
Roš Janez, Turnerjeva 36, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000345823. gng-171540
Saje Darko, Cesta v Rožno dolino II/11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000356289.
gnm-171584
Sajovic Irena, Gača 11, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000192326. gnr-171608
Saksida Tina, Ljubljanska 97, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001745315.
gnu-171876
Sambi Smilja, Šolska 11, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001293557.
gnj-171812
Setnikar Barbara, Krimska 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000232093.
gnn-171637
Skubic Avguštin, Čelevec 13, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 001010577.
gng-171515
Skubic Dejan, Blatna Brezovica 44,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001423016.
gnq-171430
Slak Marija, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001285153.
gnu-171651
Slak Marijan, Rožna ulica 9, Mokronog,
osebno
izkaznico,
št.
000709746.
gnw-171349
Smolnikar Maja, Sneberska cesta 96,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001473192.
gnn-171783
Smrdelj Erik, Ljubljanska cesta 50A,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001357402.
gnz-171321
Solar Branko, Cesta 15. Septembra 1,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 001197187.
gni-171563
Sovič Branko, Vrata 4, Šmartno pri Litiji,
osebno
izkaznico,
št.
001271472.
gnp-171256
Stanko Barbara, Ljubljanska 107, ŠmarjeSAP, osebno izkaznico, št. 001746327.
gne-171642
Stojanovska Nastja, Linhartova 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001513896.
gnu-171426
Stojković Goran, Šolska 8, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000670473.
gny-171272
Stojnič Jože, Hlebčeva 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000170965.
gnp-171581
Sušnik Andrej, Rožna dolina, cesta XV/18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000118086.
gnp-171306
Suvalj Jozo, Pretrež 40, Laporje, osebno
izkaznico, št. 001021488. gng-171790
Šaljaj Suzana, Na vasi 38, Spodnja Idrija,
osebno
izkaznico,
št.
001588975.
gny-171522
Šertl Nada, Vrbje 50, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000274589. gnp-171556
Šilak Milan, Mezgovci ob Pesnici 41A,
Dornava, osebno izkaznico, št. 001367992.
gnm-171284
Šircelj Aleksander, Cesta II grupe 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000325013.
gnp-171781
Škerjanec Franc, Perčeva 29, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000266425.
gns-171328
Škrabelj Janko, Maistrova 9, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001486935.
gnp-171406

Škrabelj Klara, Majšperk 43, Majšperk,
osebno
izkaznico,
št.
000654944.
gnb-171570
Šmid Tilka, Rojčeva 26, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000059720. gni-171288
Šparl Vesna, Strma ulica 8, Limbuš,
osebno
izkaznico,
št.
000980588.
gnb-171545
Šprah Matilda, Rogaška cesta 52, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000509007.
gnz-171271
Štembal Maja, Polje, cesta XXII/6,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001329003. gnz-171871
Štruc Jožef, Goriška cesta 38, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000209688.
gnv-171675
Štrumbelj Novak Lavra, Tibilisijska 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000298246.
gnh-171739
Štubel Miroslav Pavel, Cesta v Mestni log
38, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000318081. gnm-171484
Štular Primož, Layerjeva 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001672029.
gng-171390
Šturm Denise, Drevored 1. maja 8, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000122606.
gnd-171518
Trofenik Vili, Mikovci 104, Velika Nedelja,
osebno
izkaznico,
št.
001030582.
gnd-171393
Trpin Bojan, Slivniško Pohorje 1/ao,
Pohorje, osebno izkaznico, št. 000329775.
gno-171486
Turek Klemen, Ulica Malči Beličeve 87,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000284148.
gnu-171276
Tušek Jožef, Sela 14, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001045415. gnr-171404
Umek David, Titova 110, Senovo, osebno
izkaznico, št. 000174952. gnk-171336
Uršič Jožef, Plešičeva 45, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000561922.
gnf-171491
Valenčič Aljoša, Ulica 7. maja 8, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001443838.
gni-171513
Vanič Zlatko Aleksander, Ziherlova 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000453597.
gnq-171580
Verdinek Ivana, Kovaška ulica 10, Muta,
osebno
izkaznico,
št.
000201071.
gnz-171646
Verhovnik Marija, Lokovica 62/a, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
001752292.
gnx-171798
Videmšek Erik, Šaleška 20/c, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000234352.
gnf-171791
Vitali German, Šuceva 6, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001518954. gnz-171346
Volf Nada, Prežihova 1, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000921859. gnq-171555
Volk Branko, Brilejeva ulica 21, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000902753.
gnu-171826
Vrbnjak Antonija, Čečovje 7, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001331206.
gnn-171283
Vršič Marija, Črnci 9, Apače, osebno
izkaznico, št. 000119143. gnh-171639
Vujanić Vlasta, Brilejeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001289253. gnr-171854
Zalar Angela, Kot 26, Ig, osebno izkaznico,
št. 000970837. gny-171397
Zeme Anton, Opekarniška cesta 12D,
Celje, osebno izkaznico, št. 000952795.
gne-171317
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Zevnik Špela, Stritarjeva ulica 23,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000816953.
gnx-171548
Zorman Vesna, Stari trg 26, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001545206.
gnp-171531
Zupanc Roman, Trnava 10/b, Gomilsko,
osebno
izkaznico,
št.
000946912.
gnt-171302
Žibert Biserka, Škofja vas 66, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
000115481.
gnk-171286
Žitnik Darja, Grmovlje 23, Škocjan, osebno
izkaznico, št. 000638777. gnb-171270
Žižek Ivanka, Delavska ulica 6, Senovo,
osebno
izkaznico,
št.
000821235.
gne-171792
Žužek Nada, Ulica generala Levičnika
18A, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000007012. gnd-171268

Vozniška dovoljenja
Akički Vladimir, Prvomajska ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
644810, reg. št. 79807, izdala UE Ljubljana.
gno-171657
Alimanović Aljo, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1987347, reg. št. 266829,
izdala UE Ljubljana. gnq-171830
Antič Ana, Gornji trg 19, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1299435, reg. št.
225548. gnt-171327
Antlej Stanislav, Gorica pri Dobjem 1,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1377294, izdala UE Šentjur pri Celju.
gne-171267
Bajc Suzana, Na Produ 1, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1426618, reg. št.
16840, izdala UE Ajdovščina. gnn-171533
Bauman Marko, Zgornja Senarska 7,
Sv.trojica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001078912, izdala UE Lenart.
gnt-171252
Belšak Janez, Zamušani 71, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2052386, izdala UE Ptuj. gnu-171251
Berčon Marija, Berčonova pot 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813156, reg. št. 71903, izdala UE Ljubljana.
gnt-171652
Bernik Janez, Klobovševa ulica 4, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13670, izdala UE Škofja Loka. gnj-171612
Borčilo Hajdurin, Rudarska cesta 6,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12972, izdala UE Trbovlje. gnk-171761
Bošnik Gregor, Gmajna 30, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15017, izdala UE Slovenj Gradec.
gny-171447
Bratun Silva, Cilenškova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2027194, reg. št. 91951,
izdala UE Ljubljana. gnu-171655
Brglez Jožef, Bezina 66, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3810, izdala UE Slovenske Konjice.
gnq-171680
Bric Vasja, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1947503, reg. št. 189732.
gnv-171875
Bubnič Leo, Kampel 3F, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
SI 49257, reg. št. 45810. gnq-171605

Št.

Burnik Mateja, Litijska cesta 299, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 141987,
reg. št. 82834, izdala UE Ljubljana.
gnk-171461
Cener Erik, Ivana Suliča 10C, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
47240, izdala UE Nova Gorica. gni-171638
Cimerman Kristijan, Kocenova 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41859.
gne-171667
Cimperman Rakar Natalija, Kersnikova
ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1137987, reg. št. 178836.
gnd-171318
Cmor Radivoj, Stavešinski vrh 57, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 5285, izdala UE Gornja Radgona.
gnx-171598
Cvetko Gorazd, Panonska 5/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 872914,
reg. št. 105467, izdala UE Maribor.
gnt-171802
Čakš Karolina, Korpule 25, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4629, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnz-171596
Črešnik Boštjan, Tomšičeva ulica 51,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 17752, izdala UE
Slovenj Gradec. gnj-171362
Čurč Andrej, Tomaška vas 32, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, reg. št. 15590. gnh-171614
Čutura Klara, Stara Cesta 206, Straža,
vozniško dovoljenje, št. S540769, reg. št.
45683, izdala UE Novo mesto. gnr-171454
Demšar Janez, Rakitna 408, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1718808, reg. št. 14915. gnz-171746
Dimec Cvetka, Testenova ulica 13,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1687681, reg. št. 1731, izdala UE
Domžale. gnv-171650
Domjanič Mario, Poklukarjeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1368708,
reg. št. 234841, izdala UE Ljubljana.
gnd-171618
Draganović Enes, Tkalska 3/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
2108198, reg. št. 29768, izdala UE Celje.
gnr-171579
Dražič Dragan, Tončka Dežmana 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S1998007, reg. št. 32945, izdala UE Kranj.
gnf-171616
Drenik Nataša, Vihre 14, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. A od 50km/h BGH,
št. S1733670, reg. št. 44733. gni-171238
Drozg Maja, Skomarje 32, Zreče, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 11198.
gns-171603
Ferjančič Jožica, Ledine 20, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12394.
gnb-171620
Firbas Boštjan, Stanetinci 23, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCGH,
št. S001923805, izdala UE Lenart.
gnk-171611
Furst Saša, Ulica bratov Učakar 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189187, reg. št. 200141, izdala UE Ljubljana.
gnk-171861
Gerbec Tina, Ulica Staneta Severja 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
877752, reg. št. 104455, izdala UE Maribor.
gnh-171664
Gergolet Serdar Nataša, Nazorjeva ulica
11, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12787, izdala UE Izola.
gnf-171541
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Godec Anton, Lormanje 27A, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S625402, reg. št. 6676, izdala
UE Pesnica. gnl-171610
Golob Štefan, Lovrenška cesta 4,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S1012182, izdala UE Ptuj. gnx-171473
Gologranc Brigita, Goričica 30, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 2065337, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-171305
Gorišek Mojca, Pongrac 2/a, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1448338,
izdala UE Žalec. gnn-171308
Gornjak Darja, Šentrupert 10/a, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1005267,
izdala UE Žalec. gnm-171834
Goršek Martin, Migojnice 81/d, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
902468, izdala UE Žalec. gng-171415
Grm Darko, Velika Loka 13, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5450,
izdala UE Trebnje. gnh-171764
Grobin Darko, Sodna vas 11, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 8571, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnd-171297
Hadžič Ramiz, Krožna cesta 4, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI 43660,
reg. št. 15169. gnd-171443
Heric Darko, Erjavčeva ulica 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 911244,
reg. št. 25332, izdala UE Maribor.
gnh-171414
Horvat Gorazd, Pavenska 5, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. S1403589, reg. št.
38723. gnz-171446
Horvat Maja, Cesta v Zeleni log 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1920443, reg. št. 264893. gny-171347
Ivakič Lea, Cesta Miloša Zidanška 10/a,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
530030, izdala UE Šentjur pri Celju.
gne-171696
Jadanić Katarina, Sivkona ulica 8, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 11390, izdala UE Vrhnika.
gne-171817
Jagodič Aleš, Škapinova 1, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 747991, reg. št.
31753. gnx-171648
Jakšič Miran, Tupaliče 72, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1033050,
reg. št. 27638, izdala UE Kranj. gnj-171587
Jamšek Robert, Cehovini 21A, Štanjel,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
17005, izdala UE Sežana. gnm-171234
Janežič Darja, Gladomes 53E, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S002002445, reg. št. 25608, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnr-171604
Jelenc Klemen, Log 9, Železniki, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18751, izdala
UE Škofja Loka. gne-171467
Jerman Suzana, Glem 6, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF,
št. S1858314, reg. št. 43597. gnb-171245
Kladušan Nada, Globočice pri Kostanjevici
11/a, Kostanjevica na Krki, preklic vozniškega
dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
114/2004. gnz-171671
Klasnič Marjan, Krpanova ulica 9,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1325914, reg. št. 11093, izdala UE Črnomelj.
gnw-171424
Kličić Maja, Slamnikarska 6, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S676024,
reg. št. 16633, izdala UE Domžale.
gnf-171391
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Kolavčič Nataša, Ulica 9. maja 25, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
49376. gnb-171470
Komatar Aleš, Selo pri Vodicah 3, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1826096,
reg. št. 250378. gnr-171329
Koporec Dragica, Kolovrat 32, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1941075. gnl-171335
Kopše Tomaž, Halefova ulica 6, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1644046, reg. št. 123520, izdala
UE Maribor. gnu-171451
Kovač Franc, Gorenj Impolje 4, Studenec,
vozniško dovoljenje, kat. BEGH, št. S967080,
reg. št. 7323, izdala UE Sevnica.
gny-171372
Kranjčević Mirjana, Tominškova ulica 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1994033, reg. št. 73824,
izdala UE Ljubljana. gng-171440
Kranjec Peter, Velika Polana 147, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16576, izdala UE Lendava. gng-171690
Kraševec Cvetka, Cesta bratstva in
enotnosti 127, Metlika, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S424862, reg. št. 3534, izdala
UE Metlika. gnv-171575
Krautberger Štefanija, Bevkova ulica 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
84318, reg. št. 4369, izdala UE Maribor.
gnl-171510
Kričej Boris, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 330, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnb-171520
Krpan Patrycja Elwira, Kandijska 39, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
39828, izdala UE Novo mesto. gne-171242
Krsmanović Danica, Pesnica 49, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S156104, reg. št. 2282, izdala UE Pesnica.
m-1745
Kulovic Dejan, Pot na Gorjance 11, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1698801, reg. št. 40115.
gnm-171459
Kuri Robert, Smolinci 57, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S160199,
reg. št. 10050. gns-171253
Kuzrin Konstantin, Pongrac 76/d, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2013293, izdala UE Žalec. gnu-171301
Kužner Bojan, Tovarniška ulica 6,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1882518, reg. št.
11113, izdala UE Slovenska Bistrica. m-1721
Laketić Milorad, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1596649,
reg. št. 253093. gnm-171259
Lanek Marjan, Sodna vas 1, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7701, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gne-171292
Leban Franc, Dobojska ulica 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 180813,
reg. št. 3266. gnq-171505
Lipovšek Leserri Nina, Litijska cesta 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2116124, reg. št. 220890,
izdala UE Ljubljana. gnv-171425
Lovšin Milena, Borštnikova 35, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 573624,
reg. št. 37561, izdala UE Maribor.
gnz-171296
Makovec Zlatko, Lukežiči 23, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. S1985763,
reg. št. 30034, izdala UE Nova Gorica.
gnx-171823
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Makuc Tomaž, Otona Župančiča 9, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1521787, reg. št.
12343. gnk-171311
Martelanc Mitja, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 44990, izdala UE Nova Gorica.
gny-171622
Matos Rafael, Seča 135/a, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 10886, reg. št. 8016, izdala UE Piran.
gnk-171261
Megušar Jurij, Sejmiška ulica 2, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 20270, izdala UE Škofja Loka.
gnp-171281
Milevčič Nikola, Kidrčeva 46, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1429025, reg. št. 35653, izdala UE Domžale.
gnf-171466
Mirtič Andrej, Šegova ulica 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 22369,
izdala UE Novo mesto. gnp-171456
Montani Marino, Podgrajska ulica 8, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S000691335, reg. št. 3537, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnp-171831
Mrkalj Luka, Podlubnik 153, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20663,
izdala UE Škofja Loka. gnj-171387
Mršnik Alojz, Dolnja Bitnja 22, Prem,
vozniško dovoljenje, reg. št. 1434.
gnz-171621
Novak Helena, Kresnike 9, Štore, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 832989, reg. št.
12619. gnr-171504
Novak Jurij, Koseze 51, Vodice, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S2088397, reg. št.
152063. gns-171728
Novak Robert, Podpeška cesta 199,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S1989139, reg. št.
178886. gnr-171879
Oblak Alenka, Spodnja Slivnica 41,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1141829, reg. št. 19328, izdala UE Grosuplje.
gnn-171733
Peperko Belcer Urška, Ulica Zofke
Kvedrove 14, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14092. gnl-171660
Pernuš Tina, Cesta M. Tita 104, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S961467,
izdala UE Jesenice. gnw-171599
Peserl Boštjan, Ranca 23/a, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1874778, reg. št. 117457. m-1717
Pevanič Jožica, Gor. Skopice 22, Krška
vas, vozniško dovoljenje, reg. št. 10001, izdala
UE Brežice. gne-171417
Pihlar Sebastjan, Sodna ulica 24, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 32891.
gnc-171444
Piskar Franc, Rodica, Miševa ulica 1,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001940633, reg. št. 14276, izdala UE
Domžale. gnt-171427
Pišek Roman, Breg 36, Majšperk, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S1518084,
izdala UE Ptuj. gns-171607
Poboljšaj Dejan, Cesta 9. avgusta 86,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1149493, izdala UE Zagorjeob
Savi. gng-171265
Počkaj Robi, Hrvatini 214/c, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, reg. št. 10406,
izdala UE SI 36032. gnf-171766
Podgorelec Alfred, Gradiška 211, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDGH, št. S 1089870, reg. št. 1537, izdala
UE Pesnica. m-1715

Pokorn Jerina Danica, Juričeva ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2029587, reg. št. 82696.
gnl-171585
Polšak Tadej, Šentvid pri Stični 154,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BCEGH, št. S1956000, reg. št.
10263, izdala UE Grosuplje. gnt-171477
Porić Nermin, Šerovo 20, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19189, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnb-171595
Posedel Tina, Podmark 35, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. ABCH, reg.
št. 40737, izdala UE Nova Gorica.
gnx-171623
Potočnik Tanja, Miklošičeva ulica 19,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001894330, reg. št. 40347,
izdala UE Domžale. gnd-171868
Požeg Mitja, Poklek nad Blanco 52,
Blanca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1902648, reg. št. 12485. gnu-171801
Prislan Dejan, Ločica ob Savinji 7, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1400843,
reg. št. 28241, izdala UE Žalec. gnd-171368
Prtain Dinko, Pugljeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S2026812,
reg. št. 268066. gns-171878
Pustavrh Andrej, Rudeja Papeža 34, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1523699,
reg. št. 47714, izdala UE Kranj. gnb-171370
Raščan Matej, Lendavska ulica 12C,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
37853. gnp-171606
Ratej Mirjana, Rogaška cesta 25, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S002104608, reg. št. 18142, izdala UE
Slovenska Bistrica. gni-171363
Ratuznik Petra, Draža vas 27, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11958. gnd-171543
Recko Stanislava, Klopčičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1760633, reg. št. 30805. gnh-171864
Rečnik Gregor, Mestni trg 1, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13041. gni-171338
Rečnik Zvonko, Mestni trg 15, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 3286. gnh-171689
Repnik Platovšek Maja, Prežihova 3,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S001157990, reg. št. 20328, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnx-171248
Resnik Bojan, Spodnje Pirniče 71/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. SB 5682
– inštruktorsko. gnc-171494
Rom Lidija, Gabrče 18, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12589, izdala
UE Vrhnika. gny-171872
Romšak Irena, Križ 37, Komenda, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001322317, reg. št.
12223. gnf-171866
Slak Marijan, Rožna ulica 9, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 23983,
reg. št. 2210, izdala UE Trebnje. gnd-171418
Smolnikar Maja, Sneberska cesta 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BgH, št. S 1611661, reg. št. 236912, izdala
UE Ljubljana. gnm-171784
Stariha Špela, Cesta na Dobravo 30,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
967262, reg. št. 8435. gno-171782
Supej Blaž, Lavričeva ulica 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2045380, reg. št. 129330, izdala UE
Maribor. gnl-171435
Suvalj Jozo, Pretrez 40, Laporje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1235317, reg. št.
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21017, izdala UE Slovenska Bistrica.
gne-171767
Šahman Miralem, Grgarske Ravne 67,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št.
41714. gno-171507
Šaljaj Suzana, Na vasi 38, Spodnja Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1695011, reg. št.
12711. gnx-171523
Šeško Mitja, Gregorčičeva ulica 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S1767151, reg. št. 113133,
izdala UE Maribor. gnu-171576
Šiftar Drago, Šentiljska cesta 120, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1861618, reg. št. 128551, izdala UE
Maribor. gni-171688
Šilec Boštjan, Vitomarci 74, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1635196,
izdala UE Ptuj. gng-171615
Šinko Franc, Krajna 62, Tišina, vozniško
dovoljenje, reg. št. 22011. gnb-171445
Šparl Vesna, Strma ulica 8, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1937480, reg. št. 35236, izdala UE Maribor.
gnw-171549
Štajdohar Francka, Prušnikova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S1614985, reg. št. 151289. gnx-171848
Šuštar Darja, Šubljeva ulica 4, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1244981,
reg. št. 31344, izdala UE Domžale.
gne-171617
Terzer Igor, II. prekomorske brigade 33F,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
SI 39551, reg. št. 39639. gnw-171449
Učakar Jožica, Kolovška cesta 5,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1392914, reg. št. 35266, izdala UE Domžale.
gnh-171439
Velkavrh Andraž, Ulica Zore Majcnove 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1820773, reg. št. 218503, izdala UE
Ljubljana. gnj-171787
Velkavrh Sonja, Rožna dolina, Cesta II/29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370485, reg. št. 235423, izdala UE Ljubljana.
gnj-171837
Vereb Borut, Ulica bratov Učakar 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 2030667, reg. št. 266925, izdala UE
Ljubljana. gnc-171394
Vidmar Pavel, Branik 2, Branik, vozniško
dovoljenje, kat. FGH, reg. št. 47181, izdala UE
Nova Gorica. gnv-171475
Vidović Uroš, Ulica bratov Knapič 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2030961, reg. št. 185720. gnj-171437
Virag Andrej, Bratonci 39, Beltinci, vozniško
dovoljenje, reg. št. 35472. gnm-171609
Vitali German, Šuceva 6, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1998243, reg. št. 58991, izdala UE Kranj.
gnb-171345
Vlahovič Teja, Vinica 18B, Vinica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12810, izdala
UE Črnomelj. gnn-171683
Vogelnik Helena, Langusova 8, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S0869044,
reg. št. 19822. gni-171613
Volčjak Leopold, Virmaše 33, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25392,
izdala UE Škofja Loka. gnd-171247
Volk Branko, Brilejeva ulica 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1776699, reg. št. 132468, izdala UE
Ljubljana. gnv-171825
Vrhovšek Zlatko, Prožinska vas 34D,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1770718, reg. št. 19376, izdala UE Celje.
gnu-171476
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Wachter Aleš, Prisojna pot 5, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1548731,
izdala UE Novo mesto. gnn-171237
Zevnik Špela, Stritarjeva ulica 23,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001523452, reg. št. 36963, izdala UE
Domžale. gny-171547
Zorko Miroslav, Bresterniška grba 48,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. S 1608369, reg. št. 31886,
izdala UE Maribor. gnk-171411
Zorman Rozalija, Celovška cesta 58,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4032, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-171769
Zupanc Roman, Trnava 10/b, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
000318821, izdala UE Žalec. gnr-171304
Zupančič Andrej, Partizanska cesta 19/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1641511, reg. št. 18566, izdala UE
Kranj. gni-171838
Zupančič Robert, Cesta 4. julija 67, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
18491, izdala UE Krško. gnh-171364
Zupanič Mirko, Ulica pohorskega bataljona
19, Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje,
kat. BCEFGH, št. S000346017, reg. št. 11883,
izdala UE Slovenska Bistrica. m-1706
Žagar Peter, Šaleška 2/d, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
2072046, reg. št. 34520, izdala UE Velenje.
gnp-171681
Žibert Biserka, Škofja vas 66, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 180318,
reg. št. 19870. gnj-171287
Žitnik Darja, Grmovlje 23, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
33650. gnf-171241
Žižek Ivanka, Delavska ulica 6, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9844.
gnd-171793

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba, d.d. Koper,
PE Celje preklicuje veljavnost zavarovalne
police – obrazca stroge evidence: AKA 16325,
AKA 16326, AKA 16327, AKA 16330, zel.
karte 1020051, zel. karte 1027847, zel. karte
1027341, zel. karte 984338, zel. karte
1048956, AA-PT 24597, Z-3 486771.
Ob-31069/04
Bajrami Sinavere, Levčeva ulica 21,
Maribor, zavarovalno polico, št. 324905, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-1712
Čakš Stanislav, Mala Pristava 16, Šmarje
pri
Jelšah,
zavarovalno
polico,
št.
00101668808, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnb-171295
Čulina Daniel, Skolibrova 8, Ormož,
zavarovalno polico, št. 1237317, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnl-171360
Ferencek Martina, Gorenje 53, Stara
Cerkev, zavarovalno polico, št. 1389603 in
zelene karte št. 1051951, izdala zavarovalnica
Adriatic. gns-171628
Ferlan Janez, Fužinska ulica 27, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 41601005027,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gno-171457
Frantar Boštjan, Jakčeva 21, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 0938855, izdala
zavarovalnica Tilia. gnz-171775
Gorenc Stanka, Mrtvice 56A, Leskovec pri
Krškem, zavarovalno polico, št. 00101673040,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnq-171355
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Grabljevec Franci, Livarska ulica 6,
Ivančna Gorica, zavarovalno polico, št.
756246, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnn-171808
Haler Renata s.p., Ljubljanska cesta 66,
Grosuplje,
zavarovalno
polico,
št.
604-0025099, 604-0202816, 607-3180475,
609- 0944901, 609-0974792, 609-1381740,
604-0202815, 604-0202817, 915-3002149,
609-0974760 in 609-1309191, izdala
zavarovalnica Maribor d.d. gnw-171674
Jerak Bojan, Dobrava pri Škocjanu 17,
Škocjan, zavarovalno polico, št. 0935042,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnn-171633
Kavčič Slavica, Gradišče 16, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. AO 1273052.
gnb-171670
KOŠČAK d.o.o., Mala čolnarska 17,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 203674,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnj-171487
Kurent Janez, Prešernova 8, Logatec,
zavarovalno polico, št. 1273053, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnz-171771
Marolt Jožef, Videm 68, Videm-Dobrepolje,
zavarovalno polico, št. 283733, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnr-171754
Martinec Niko, Gospodinjska ulica 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 714603,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-171500
Novak Božidar s.p., Špindlerjeva ulica 19,
Ptuj, zavarovalno polico, št. AO 677204, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-171291
Peterle Leopold, Drečji vrh 20, Trebelno,
zavarovalno polico, št. AO 00101673224,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnq-171455
Potočnik Silva, Zgornje Jezersko 83A,
Zgornje Jezersko, zavarovalno polico, št.
675442, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnp-171631
Slovenica zavarovalniška hiša d.d.
preklicuje dokumente stroge evidence: vrsta
zavarovanja: avtoodgovornost, številka police:
674201; vrsta zavarovanja: avtoodgovornost,
številka police: 674208; vrsta zavarovanja:
avtoodgovornost,
številka
police:
674210-674220;
vrsta
zavarovanja:
avtoodgovornost, številka police: 707191;
vrsta zavarovanja: avtoodgovornost, številka
police:
743118;
vrsta
zavarovanja:
avtoodgovornost, številka police: 652994;
vrsta zavarovanja: avtokasko, številka police:
64462-64475; vrsta zavarovanja: pobotnice,
številka police: 144427 - 144450; vrsta
zavarovanja: zelene karte, številka police:
475603 - 475619; vrsta zavarovanja: zelene
karte, številka police: 442478; vrsta
zavarovanja: polica za plovila, številka police:
461; vrsta zavarovanja: polica za plovila,
številka police: 464. Ob-31325/04
Težak Janez, Dragomlja vas 20, Suhor,
zavarovalno polico, št. 1012341, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnu-171626
Tjukajev Željko, Ptujska gora 108, Ptujska
Gora, zavarovalno polico, št. VIP 275423,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m-1710
Žalik Olga, Žorgova ulica 73, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 204380, izdala
zavarovalnica Tilia. gnz-171546

Spričevala
Ambrožič Nataša, Na gmajni 7, Ljubljana,
indeks, št. 08002052, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo. gno-171882
Babič Semira, Blatnik pri Črmošnjicah 3,
Semič, spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca,
izdano leta 2002. gnw-171799
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Bajt Davorin, Tomšičeva 70D, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole
v Kranju. gnn-171833
Bandur Matic, Starše 55/a, Starše,
indeks, št. 93574911, izdal FERI Maribor.
m-1714
Begić Branka, Smledniška cesta 108,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1978. gns-171778
Boh Jaka, Presetnikova ulica 3, Ljubljana,
indeks, št. 41048134, izdala Fakulteta za
organizacijske vede v Mariboru, izpostava
Kranj. gnk-171686
Bojković Nebojša, Partizanska 4A,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene šole Ljubljana. gnk-171836
Branja Anica, Serdica 115A, Rogašovci,
spričevalo GTŠ Bled za šolsko leto
1976/1977, izdano leta 1977. gnv-171350
Branja Anica, Serdica 115A, Rogašovci,
spričevalo GTŠ Bled, izdano leta 1978.
gny-171351
Branja Anica, Serdica 115A, Rogašovci,
spričevalo GTŠ Bled, izdano leta 1979.
gnx-171352
Černilec Teja, Glavna cesta 26, Naklo,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1983. gnd-171768
Demšar Špela, Gorjančeva ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda OŠ
Cene Štupar v Ljubljani. gnx-171698
Fabe Tilen, Belvedere 3, Piran – Pirano,
indeks, št. 18042078, izdala FF v Ljubljani.
gnr-171529
Furjan Mario, Zavrć 7/a, Zavrč, spričevalo
1. letnika Srednje elektro šole Ptuj, izdano
leta 1993. m-1725
Golub Irena, Prištinska ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 6., 7. in 8. razreda OŠ
Izobraževalnega centra Cene Štupar, izdano
leta 2001. gnr-171429
Goričan Ivan, Koračica 52, Sveti Tomaž,
spričevalo o končani OŠ marodnega heroja
Vinka
Megla,
izdano
leta
1976.
gni-171263
Harbaš Azra, Ivana Tušiča 9, Sežana,
spričevalo o končani OŠ 8. Talcev Logatec,
izdano leta 1997. gnl-171460
Hostnik Andrej, Bevkova cesta 1,
Grosuplje, indeks, št. 28010650, Fakulteta
za matematiko in ﬁziko. gnf-171416
Hozjan Sandra, Borova vas 13, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Juga Polak Maribor, izdano leta 2001.
m-1713
Hrastovec Dragica, Ločica 50, Vransko,
spričevalo o končani OŠ Ljuba Mikuž Žalec.
gng-171865
Hribar Bernarda, Št. Jurij 7, Grosuplje,
spričevalo o končani OŠ Janeza Levca v
Ljubljani, izdano leta 1976, izdano na ime
Jenko Bernarda. gnz-171471
Hribar Maša, Mali hrib 8, Laze v Tuhinju,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje trgovske šole v Domžalah,
izdano leta 2004. gnz-171421
Ičanović Sadita, Trg svobode 7, Moravče,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠ Domžale,
izdano leta 1997 in 1998, izdano na ime
Dindić Sadita. gnm-171359
Islamović Jasmina, Bernetičeva 20,
Koper – Capodistria, indeks, št. 27005018,
izdala Fakulteta za matematiko in ﬁziko v
Ljubljani. gnr-171654
Ivanuša Šteﬁca, Pongrac 155/d, Griže,
spričevalo o končani 3. OŠ Celje, izdano
leta 1980. gnw-171824

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Jakše Ivanka, Iška Loka 33, Ig, spričevalo
o zaključnem izpitu in 1., 2., 3. letnika
Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdano
leta 1983, 1984 in 1985. gnf-171841
Janc Tanja, Poljanska cesta 66B,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 2001. gnx-171373
Janež Dejan, Stara Cerkev 55, Stara
Cerkev, spričevalo OŠ Stara Cerkev za
šolsko leto 1993/1994, izdano leta 1994.
gnn-171358
Koblencer Dejan, Mojstrska ulica 1,
Murska Sobota, indeks, št. 41045832,
Fakulteta
za
organizacijske
vede.
gny-171847
Kocbek Nina, Borova vas 1, Maribor,
indeks, št. 71139873, izdala Pravna fakulteta
Maribor. m-1730
Kolenko Majda, Melinci 191, Beltinci,
spričevalo 1. letnika Srednje vrtnarske,
kmetijska in gospodinjska šola Celje, izdano
leta 1993. gne-171842
Kolenko Majda, Melinci 191, Beltinci,
spričevalo 2. letnika Srednje vrtnarske,
kmetijske in gospodinjske šole Celje, izdano
leta 1994. gnd-171843
Kolenko Majda, Melinci 191, Beltinci,
spričevalo 3. letnika Srednje vrtarske,
kmetijske in gospodinjske šole Celje, izdano
leta 1995. gnc-171844
Kolenko Majda, Melinci 191, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu za difercialni
program vrtnarski tehnih, na Srednji
vrtnarski, kmetijski in gospodinjski šoli Celje,
izdano leta 1997. gnb-171845
Koncilja Marta, Zgonji Tuhinj 55/a, Laze
v Tuhinju, indeks, št. 01003601, izdala
Pedagoška
fakulteta
v
Ljubljani.
gnf-171816
Kozar Marija, Adrijanci 73, Petrovci,
spričevalo OŠ Petrovci, izdano leta 1972.
gnx-171348
Kupčič Beno, Ulica Heroja Lacka 5, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske metalurške in kmetijske šole
Ptuj, smer kmetijec, izdano leta 1985.
m-1742
Labazan Milan, Nebčeva ulica 92,
Škoﬂjica, spričevalo o končani OŠ Univerza
Cene Štupar Ljubljana. gnb-171870
Lovrec Petra, Savci 32/a, Sveti Tomaž,
indeks, št. 18030921, izdala FF v Ljubljani.
gno-171832
Lutman Ksenija, Ozeljan 60A, Šempas,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske in
trgovske šole Nova Gorica, izdano leta
1981, izdano na ime Bratina Ksenija.
gne-171592
Majerle Peter, Stari trg ob Kolpi 8, Stari
trg ob Kolpi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem,
gostinski poslovodja, izdano leta 1996.
gnu-171601
Makan Zorko, Šalek 84, Velenje,
spričevalo OŠ Prežihovega Voranca, Ravne
na
Koroškem,
izdano
leta
1979.
gno-171257
Matijević Vedran, Adamičeva cesta 417b,
Grosuplje, indeks, št. 52699, izdala Fakulteta
za organizacijske vede v Mariboru.
gnd-171593
Mežan Barbara, Riklijeva cesta 6, Bled,
diplomo Srednje trgovske šole Kranj, izdana
leta 1984. gnh-171239
Mitrović Jasna, Flandrova ulica 21,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za oblikovanje in fotograﬁjo,
izdano leta 1996. gnm-171534

Mulec Darijan, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne tehnične šole Ljubljana,
izdano leta 1976, izdano na ime Mulec
Darko. gns-171853
Muleci Kimete, Linhartova cesta 104,
Ljubljana, spričevalo 2. in 4. letnika Srednje
šole tiska in papirja, izdano leta 2001 in
2004. gnc-171619
Murko Branko, Pod smrekami 15,
Šempeter v Savinjski dolini, spričevalo OŠ
Trbovlje za leto 1973-1974. gng-171240
Mustavar Tatjana, Hajdrihova ulica 28,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo,
izdano leta 1963, izdano na ime Pencelj
Tatjana. gnx-171673
Naglav Mitja, Golovec 24, Trbovlje,
spričevalo 2. in 3. letnika ICSTT Trbovlje.
gnl-171235
Nusdorfer Borič Vlasta, Željne 4C,
Kočevje, spričevalo OŠ Stara Cerkev za
šolsko leto 1992/1993, izdano leta 1993.
gnp-171356
Oblak Tjaša, Zabukovica 107, Griže,
indeks, št. 41045801. gnx-171773
Obreza Martin, Rimska 11, Cerknica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Postojna – obdelovalec kovin, izdano leta
1998 in 2000. gnr-171779
Pavalec Robert, Župančičeva ulica 29,
Maribor, indeks, št. 13010115386, izdala
Višja strokovna šola Maribor. m-1749
Petek Emil, Bevkova 7, Žalec, spričevalo
o končani OŠ Sladka gora. gnv-171600
Petronijević Uroš, Einspielerjeva ulica 5,
Ljubljana, indeks, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnp-171735
Petronijević Uroš, Einspielerjeva ulica 5,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Bežigrajske
Gimnazije, izdano leta 1992. gnk-171736
Planinšek Brigita, Zabukovica 144, Griže,
spričevalo o zaključnem izpitu in 1. letnika
SŠGT Celje, smer kuhar, izdano leta 1992
in 1994. m-1709
Podbevšek Maja, Kovinarska 1C,
Kamnik, spričevalo OŠ Toma Brejca Kamnik,
izdano leta 2003. gnt-171627
Pondelak Bojan, Bezena 45, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1989. m-1720
Potisek Bojana, Mala Kostrevnica 26,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o končani OŠ
Šmartno pri Litiji, izdano leta 1982.
gnc-171244
Prpič Marko, Hruševo 99, Dobrova,
indeks, št. 61990018, ISH – fakulteta za
podiplomski humanistični študij Ljubljana.
gnn-171758
Rajzer Mirko, Rudarjevo naselje 14, Črna
na Koroškem, diplomo o zaključnem izpšitu
Srednje strojne in metarluške šole Maribor,
smer avtomehanik MB, leta 1986 št. sprič
A205. m-1707
Ratajec Venessa, Marušičeva 20, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika
SEPŠ (PT) Koper. gno-171632
Regoršek Andreja, Dramlje 23, Dramlje,
spričevalo od 1 do 3. letnika Gimnazije
Celje, izdano leta 1989, 1991 in 1992.
gny-171822
Robnik Dejan, Trg Rivoli 9, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
gimnazije Kranj, izdano leta 2000 in 2001.
gnr-171433
Rudolf Branko, Črni vrh 74, Črni vrh nad
Idrijo, spričevalo o končani OŠ Črni vrh nad
Idrijo, izdano leta 1987. gnv-171450
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Savič Tanja, Ulica Ruške čete 2, Ruše,
indeks, št. 93568572, izdala fakulteta za
strojništvo. m-1723
Senčar Melita, Stara cesta 76, Ljutomer,
spričevalo Srednje zdravstvene šole
Rakičan, izdano leta 1994. gnv-171625
Sešek Petra, Kvedrova cesta 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ za odrasle Ljubljana
– na Miklošičevi, izdano leta 1991.
gni-171588
Shandi Ajda, Korenitka 2, Velika Loka,
spričevalo o končani OŠ Ivančna Gorica,
izdano leta 1999. gng-171290
Spalević Dejan, Voljčeva cesta 2, Vrhnika,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnj-171462
Stančin Marko, Loka pri Framu 10, Fram,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, izdano leta 2001.
m-1722
Stanič Alen, Moharjeva 2, Lendava –
Lendva, indeks, št. 18991257, izdala FF v
Ljubljana. gnf-171666
Strmčnik Miro, Trg svobode 4, Mežica,
spričevalo 1.in 3. letnika Srednje strojno
kovinarske šole Ravne na Koroškem, izdano
leta 1992 in 1994. gnj-171412
Stubičar Vlado, Stantetova ulica 24,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicno kovinarsko usnjarsko galanterija
Domžale, izdano leta 1979. m-1737
Šardi Ines, Ob sotočju 14, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2002 in 2004. gno-171332
Šinkovec Jože, Zalog pri Kresnicah 3,
Kresnice, spričevalo o zaključnem izpitu 1. in
2. letnika Srednje lesarske šole – obdelovalec
lesa. gnq-171255
Švab Peter, Zazid 37, Črni Kal, spričevalo
2. letnika SEPŠ Koper, smer Ekonomski
tehnik, izdano leta 2004. gnd-171243
Travner Monika, Na zelenici 7, Celje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije v Celju.
gnt-171602
Trivunović Slobodan, Turjaška 11,
Kočevje, diplomo Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljanai, izdana leta 1985.
gnm-171859
Vajs Robert, Mladinska 3, Zreče,
spričevalo o končani OŠ Ribnica, izdano leta
1985. gnk-171536
Veit Rebeka, Ferkova ulica 18, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in 3. letnik
Gimnazije in srednje kmetijske šole Ruše,
izdano leta 1996. m-1733
Vidič Ana, Klemenčičeva ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Šiška,
izdano leta 2001 in 2002. gnl-171635
Vozlič Bojan, Zamušani 4, Gorišnica,
zaključno spričevalo Trgovske šole na Ptuju –
prodajalec, šolsko leto 1992/93. gnw-171774
Vreže Staša, Cankarjeva 11, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 1. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole Celje, smer frizer, izdano leta
2004. gnt-171852
Zupan Matej, Ojstro 9, Trbovlje, spričevalo
7. razreda OŠ Trbovlje, izdano leta 1994.
gnc-171819

Ostali preklici
Auer Jernej, Cernekova 3, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 71138414, izdala
Pravna fakulteta. m-1739
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Batič Katarina, Obala 120, Portorož –
Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2969/2001, VČ-5516.
gnr-171354
Cecelja Reinhard, Zagorica pri Velikem
Gabru 62, Veliki Gaber, delovno knjižico.
gng-171640
Cvetko Alenka, ZG. Senarska 5/c,
Sv.trojica v Slov.goricah, študentsko izkaznico,
št. 71131383, izdala Pravna fakulteta v
Mariboru. m-1719
Dobrijević Nikolaja, Gašperšičeva 5,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
21030114, izdala FDV v Ljubljani.
gnz-171846
Dolničar Grega, Jarčeva ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico, ser. št. A
0269856, reg. št. 10623. gnm-171367
Dravec Vesna, Čečovje 31, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
04031970, izdala Fakulteta za upravo.
gnl-171389
Đurić Dragan, Ulica Polonce Čude 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-171392
Erčulj Maja, Valvasorjev dvor 9,
Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnn-171408
Eržen Teja, Hotedršica 106, Hotedršica,
vozno karto, št. 0190082, izdal Avrigo, Nova
Gorica. gnr-171629
Ferarič Matjaž, Preški vrh 22, Ravne na
Koroškem, dovolenje za pilota padala, št.
0323/3647,
izdano
5. 12.
2000.
gnb-171770
Firšt Katarina, Radmirje 83, Ljubno ob
Savinji, potrdilo o opravljenem izpitu o
varnem delu s traktorji in traktorskimi
priključki. gnt-171777
Fister Tadej, Mali Bakovci 44, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 93478983,
izdala Fakulteta za gradbeništvo Maribor.
m-1746
Hajnih Maja, Zgornja Korena 45, Zgornja
Korena, študentsko izkaznico, št. 81614297,
izdala EPF Maribor. m-1736
Hribar Rolanda, Vavpča vas pri Dobrniču
14/a,
Dobrnič,
delovno
knjižico.
gnb-171795
Ivanič Mija, Ulica Marjana Kozine 11,
Črnomelj,
študentsko
izkaznico,
št.
41030281, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnu-171851
Jamšek Nina, Dobovec 29, Dobovec,
študentsko izkaznico, št. 41990365, izdala
Medicinska fakulteta. gnn-171762
Janežič Lidija, Groharjeva 18, Kamnik,
delovno knjižico, ser. št. 251129, reg. št.
13616. gnf-171366
Jazbec Blaž, Slatina 1, Zgornja Kungota,
delovno knjižico, reg. št. 1516. m-1728
Jelerčič Damjan, Gregorčičeva 31/b,
Ajdovščina, vozno karto, št. 120025, izdal
Avrigo d.d. Nova Gorica. gnn-171558
Jendrič Tatjana, Grumova 3, Šmartno pri
Litiji, študentsko izkaznico, št. 11030586,
izdala Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gng-171840
Jeras Gašper, Preserje 54, Preserje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gns-171428
Jurič Miran, Fram 151, Fram, delovno
knjižico. m-1735
Kavčič Danica, Vukovski vrh 30,
Jarenina, delovno knjižico. m-1729
Keržan Zdravko s.p., Žeje 1, Dob, izvod
licence za vozilo renault PC LJ 96-35V, št.
009054, z dne 27. 9. 1999. gng-171565
Kobe Lidija, Danila Bučarja 13, Črnomelj,
izkaznico odvetniških pripravnikov, št.
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834/04, izdana s strani Odvetniške zbornice.
gns-171357
Kocbek Nina, Borova vas 1, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 71139873.
m-1724
Korak Andrej, Unec 85, Rakek, vozno
karto, št. 001 0138, izdal Integral Notranjska
d.o.o. gnm-171634
Kordež Tadeja, Zg. Kraj 2, Prevalje,
študentsko izkaznico, št. 81614464, izdala
Ekonomska fakulteta. m-1711
Krajnc Marija, Maistrova 11, Maribor,
delovno knjižico. m-1741
Kravos Urban, Gorjančeva 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 25006241, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnw-171578
Lebar Nada, Pristava 21, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 18990810, izdala
Filozofska fakulteta. gnj-171591
Martič Rašo, Metelkova 24, Maribor,
delovno knjižico. m-1708
Mezga Ana, Belokriška 40, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gng-171340
Mikolič Gašper, Pod jezom 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-171815
Mitev Aleksander, Dvorjane 109A,
Spodnji Duplek, vozno karto, št. 04346,
relacija Dvorjane Maribor. m-1748
Muršič Saša, Puhova ulica 31, Maribor,
delovno knjižico. m-1740
Nadlučnik Dejan, Radmirje 106, Ljubno
ob Savinji, potrdilo o opravljenem izpitu o
varnem delu s traktorji in traktorskimi
priključki. gnu-171776
Napast Robert, Črešnjevec 153, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico. m-1747
Novak Lidija, Selo pri Ihanu 40/a,
Domžale, delovno knjižico. gny-171772
Pahor Vida, Žarova 8, Velenje, preklic
osebne izkaznice, objavljeno v Ur. l. RS, št.
122/2004. gnz-171571
Petkovšek Klemen, Drenov grič 5,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 64040439,
izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gnx-171502
Planinc Gregor, Poljska cesta 22, Hoče,
vozno karto, št. 1661, izdal Certus Maribor.
m-1716
Podobnik Uroš, Čekovnik 39, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 20990201, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnt-171827
Povalej Urška, Zabukovica 12, Griže,
študentsko izkaznico, št. 29011269, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m-1738
Premelč Rasto, Ulica Slavka Gruma 34,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
19410383, izdala Ekonomska fakulteta.
gny-171376
Prhavc Barbara, Cesta v Vintgar 22,
Bled, študentsko izkaznico, št. 01001316,
izdala Pedagoška fakulteta. gnb-171474
Pukl Klemen, Lipce 21, Blejska Dobrava,
študentsko izkaznico, št. 63010266, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatio.
gnw-171678
Purg Urška, Morje 109/a, Fram,
študentsko izkaznico, št. 61208706, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-1718
Repič Janez, Brstje 7, Ptuj, delovno
knjižico. gnk-171361
Samsa Zdenko, Prelože 13, Prem, izvod
nacionalne licence za tovorno vozilo z
registarcijo KP 65-72M. gnx-171273
Skubic Dejan, Blatna Brezovica 44,
Vrhnika, študentsko izkaznico, št. 19406532,
izdala Ekonomska fakulteta. gnt-171431
Srša Štefanija, Jareninski dol 11,
Jarenina, delovne knjižice, št. 1500 –
duplikat. m-1726
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Šaljaj Suzana, Na vasi 38, Spodnja Idrija,
študentsko izkaznico, št. 001588975.
gnz-171521
Šeško Mitja, Gregorčičeva ulica 15,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 25006148,
izdala Fakulteta za arhitekturo. gnx-171577
Šinkovec Jože, Zalog pri Kresnicah 3,
Kresnice, delovno knjižico. gnr-171254
Šlajpah Marjan, Šišenskla cesta 34,
Ljubljana, delovne knjižice, objavljeno v Ur.
l. RS, št. 48/2000. gnf-171316
Švajncer Butinar Damijan, Prisoja 63,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 95026159,
izdala Fakulteta za strojništvo Maribor.
m-1732
Tomec Anica, Pivovarnišak 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20200789, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnv-171850
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Trajkov Nikola, Vrbovec 21, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani.
gnu-171676
Trefalt Gregor, Drožanska cesta 58,
Sevnica, študentsko izkaznico, št. 30012226,
izdala FKKT v Ljubljani. gnr-171379
Urek Patricija, Svečina 18, Zgornja Kungota,
delovno knjižico, reg. št. 1838. m-1727
Valenčič Matjaž, Podmark 24, Šempeter
pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
19819561, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnn-171333
Vavpetič Sabastjan, Steletova 13,
Kamnik, vozno karto, št. F420131, izdal
Kam-bus. gne-171342
Vršič Jožef, Bratislavci 59, Polenšak,
delovno knjižico. gnh-171339

Zgonc Damijer, Gerbičeva ulica 18,
Cerknica, vozno karto, št. 183, izdal Integral
Notranjska. gno-171432
Zulian Klavdij, Obrtna 26, Izola – Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02113-738/96 VČ 96-413.
gnz-171246
Želj Marija, Pohorska 4, Celje, delovno
knjižico, ser. št. 678488, reg. št. 11178.
gnk-171511
Ženko Peter, Trnčje 39, Pivka, potrdilo o
opravljenem traktorskem tečaju št. potrdila
3/1764, dne 7. 3. 1997. gnm-171559
Žerić Amir, Cesta dveh cesarjev 104/f,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-171789
Žerjav Rok, Zavrh 15, Dobrna, študentsko
izkaznico, št. 0005770762, izdala FERI-EPF
Maribor. m-1743

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-12.B
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-19
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Javna naročila male vrednosti
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe

7885
7885
7885
7886
7887
7888
7888
7888
7888
7889
7889
7889
7905
7910
7914
7914
7924
7925
7925
7930
7930
7931
7934
7934
7935
7935
7935
7936
7940

Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave po Zakonu o telekomunikacijah
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

7942
7950
7959
7959
7959
7960
7960
7960
7962
7962
7962
7963
7971
7974
7974
7978
7979
7979
7980
7980
7980
7983
7983
7983
7983
7984
7987
7989
7989
7991
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